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 Hírlevél 

A társadalom széles rétegeit kell bevonni… 

 

Az "Európa 2020" stratégia 

előkészítésébe a társadalom lehető 

legszélesebb rétegeit kell bevonni – 

mondta Latorcai Csaba, nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

helyettes államtitkár azon a 

tárgyaláson, melyet Joost Van Iersel, az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság (EGSZB) "EU 2020" irányító 

bizottsága elnöke kezdeményezésére 

hívtak össze az Emberi Erőforrások 

Minisztériumában. 

A helyettes államtitkár hozzátette, a 

látogatásra jó pillanatban került sor, 

hiszen a kormány épp tegnap döntött 

az "Európa 2020 stratégia" 

előkészítéséről. A tárgyaláson az is 

elhangzott, hogy a program 

összeállítását széleskörű társadalmi 

egyeztetés előzi majd meg. 

A megbeszélésen Van Iersel érdeklődött a 
magyarországi Nemzeti Gazdasági és 

Társadalmi Tanács (NGTT) működéséről, 

amellyel kapcsolatban Latorcai Csaba 
elmondta: "Az elmúlt években a munka 
világa, a gazdaság- és társadalompolitika 
területén egymás mellett működő fórumok 
nem tudták hatékonyan betölteni 
érdekképviseleti tevékenységüket, a 

Tanács az újjászervezés eredményeként a 
társadalom valamennyi szférájának 
bevonásával alakult meg." Ezen kívül a 
kormány egyéb módokon is igyekszik a 
társadalmi egyeztetést megvalósítani, a 
helyettes államtitkár példaként említette, 
hogy a kormány minden 

jogszabálytervezetet elektronikus úton 
társadalmi egyeztetésre bocsát, illetve 
lehetőség van az azonos területen működő 
civil szervezetek számára tárca szintű 
stratégiai partnerség kialakítására is. A 
megbeszélésen Latorcai Csaba 
bejelentette, hogy a jövőben az EGSZB 

magyar képviselője konzultatív jelleggel 
részt fog venni az NGTT ülésein.  
 
Forrás: kormany.hu 
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Egyszerűsödött az 

adóigazolások kiadása, 

és a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban 

szereplés ténye 

egyenértékű a nemleges 

adóigazolással. 

A gyorsabb ügyintézés 

érdekében idén január 1-

jétől jelentősen változott 

az adóhatósági 

igazolásokkal 
kapcsolatos eljárás. 

Az igazolás kiadásának 

határideje rövidebb lett: 

a kérelmeket az adóhatóság 

a beérkezéstől számított 6 
napon belül teljesíti. 

Ezzel egyidejűleg 

egyszerűsödött az 

adatlap kitöltése. A 

többféle, eddig használatos 

űrlapokat egy új IGAZOL 

elnevezésű összevont 

nyomtatvány váltja fel, 

amely alkalmas minden 

adó-, együttes adó-, 

illetőség-, és 

jövedelemigazolás kérelem 
benyújtására. 

 

Egyszerűsödött az adóigazolások 
kiadása 

 

Hírek a 
nagyvilágból… 
 

Határtalanul! Nyílt 
napok 

A Nyílt napok célja a 

pályázók számára 

információt nyújtani a 

2013. évi pályázati 

felhívásokról, a pályázati 

és elbírálási rendszer 

sajátosságairól,  a 

jogszabályi változásokról, 

valamint összefoglalni a 

pályázattal, a 

megvalósítással és az 

elszámolással kapcsolatos 

teendőket. 
 

További információk és 

jelentkezés itt! 

 

 

A civil szervezetek közhiteles 

országos elektronikus 

nyilvántartása, valamint a 

csőd- és felszámolási 

ügyekben az elektronikus 

ügyfélkapcsolat az eredetileg 

tervezett 2013. január 1. 

helyett várhatóan 2014. 

július 1. napjától válik 

lehetővé. 

 

 

Örömmel várjuk aktuális 

híreiket, eseményeiket, 

amelyeket 

megjelentetnének 

hírlevelünkben! A 

cic@szazadveg.hu-ra 

várjuk anyagaikat 

Nem csak civil felhívások 

A kérelmeiket kizárólag 

elektronikusan lehet 

benyújtani. Ezzel a 

módosítással a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal 

elsődleges célja az 

ügyfélszolgálati ügyintézés 

várakozási idejének 

csökkentése. 

2013. január 1-jétől a 

köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szereplés 

tényét a felhasználónak 

kötelező elfogadnia a 

nemleges adó-, illetve 

együttes adóigazolás 

bemutatása helyett minden 

olyan esetben, amikor a 

bemutatási kötelezettséget 
jogszabály írja elő. 

A NAV honlapján az 

Adatbázisok/ 

Köztartozásmentes Adózók 

menüpontban bárki 

előzetes beazonosítás 

nélkül lekérdezheti az 

adatbázisban szereplő 

adózókat, a lista nyilvános, 

tehát a gazdasági életben is 

jól alkalmazható a pénzügyi 

megbízhatóság igazolására. 

 

Új lehetőségként már 

magánszemélyek is 

szerepelhetnek a 

nyilvántartásban. A 

köztartozásmentes adózói 

adatbázisba kerülés 

továbbra is 

illetékmentesen kérhető. 

Az idei évtől új összevont 

KOMA elnevezésű 

nyomtatványon történik 

az adatbázissal 

kapcsolatos ügyek 

intézése, melyet 

elektronikusan kell 

beküldeni. 

Amennyiben adózó teljesíti 

a törvényben előírt 

feltételeket, a kérelem 

benyújtását követő hónap 

10. napján bekerül a 

köztartozásmentes adózói 

adatbázisba. Az 

adóhatóság az adatbázist 

minden hónap 10. napján 
frissíti. 

Forrás: goldconsulting.hu 

 

Társadalmi egyeztetésen 

a szociális nyári 

gyermekétkeztetés 2013. 

évi támogatásáról szóló 

rendelet tervezete.  

A pályázati időszak 

alatt minden megyében 

legalább egy 

alkalommal 

információs napot tart 

a Norvég Civil 

Támogatási Alap, a 

meghirdetett helyeken 

és időben. Az 

információs napokon 

való megjelenés 

ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött.  

Bővebben itt.  

Egy kérdés - egy válasz 

Kérdés.: : Mi a közfeladat? 

 

Válasz: Közfeladat minden, a jogszabályban meghatározott állami 

vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, 
haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott 
követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a 

lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok 

ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is. Bővebben itt.  

A Geopolitikai Tanács 

újabb hírlevele csatolva 

megtalálható.   
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