
 

 

  

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Mészáros Orsolya 

 

Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.  

 

Telefon: 479-52-97   

 
E-mail cím: cic@szazadveg.hu 
 
Honlap: http://szazadveg.hu/foundation/civil  
 
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.  

 

Örömmel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket, amelyeket megjelentetnének hírlevelünkben a 

cic@szazadveg.hu e-mail címre.  

 

Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest) is!  

 

Budapesti Civil Információs Centrum  
.  

Közelgő események 

 

 

 

 

2015. szeptember 2. 17 óra.  

1%-kal kapcsolatos tájékoztató. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen lehet.   

 

2015. szeptember 15. 17 óra 

Alapszabály-módosításával kapcsolatos tájékoztató; Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-

mailen lehet.   

 

2015. szeptember 16. 17 óra 

1%-kal kapcsolatos tájékoztató. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen lehet.  

 

2015. szeptember 29. 17 óra. 

Alapszabály-módosításával kapcsolatos tájékoztató; Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-

mailen lehet.   

 

2015. szeptember 30. 17 óra. 

Pénzügyi tájékoztató. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen lehet.   

 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

Tájékoztatás a civil kedvezményezettek részére 

átutalt szja 1 %-os összegek tartalékolási 

idejének változásáról 

 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló, 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 4. § (1) 

bekezdése szerinti kedvezményezettek számára az Szf. törvény 6/C. § alapján a 

kiutalt összegek az átutalást követő második év december 31. napjáig használhatóak 

fel a törvény által meghatározott célra. 

 

Az átutalt összegnek az átutalást követő év december 31. napjáig való 

felhasználásáról, és/vagy a jogszabály által meghatározott ideig (átutalást követő 

második év december 31. napja) való tartalékolásáról a kedvezményezettnek be kell 

számolnia (elektronikus úton, az ún.’KOZ nyomtatványon). A fel nem használt - ötezer 

forintot meghaladó - összeget a kedvezményezett a beszámolással (azaz a közlemény 

benyújtásával) egyidejűleg az adóhatóság részére köteles visszautalni. 

 

Az Szf. törvény 8/C. § (2) bekezdése szerint a 2013. december 20-a előtt kiutalt 

és tartalékolt támogatások esetén a tartalékolt összegeket egységesen, 2015. 

december 31-ig lehet felhasználni. 

 

Az ún. tartalékolási időt érintő jogszabályi rendelkezések változása, valamint a 

hozzájuk kapcsolódó átmeneti szabály (Szf. törvény 8/C § (2) bekezdése) 

alkalmazását érintően a változásokat itt olvashatják el! 

 

 

 

forrás: nav.gov.hu  

  E számunk tartalmából… 
 

Változás 1%-kal kapcsolatban 

Aktuális pályázatok 

 Események 

 

LAPSZÁM:  
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Stratégiai együttműködést írt alá Antal István, a Jezsuita Roma 

Szakkollégium (JRSZ) rektora és Böszörményi-Nagy Gergely, a 

Design Terminál főigazgatója 2015. augusztus 11-én. Az 

együttműködés célja, hogy a felsőoktatásban tanuló roma hallgatók 

megismerkedjenek a digitális gazdaság, a tervező szakmák és az 

urbanisztika szakterületeivel, az ezeken a területeken működő sikeres 

vállalkozásokkal, valamint az ágazatok által kínált életpályákkal. 

“Hiszünk benne, hogy a magas hozzáadott értéket előállító 
ágazatokban, így a kreatíviparban is ott a helyük a tehetséges roma 

fiataloknak”– mondta Böszörményi-Nagy Gergely, a Design 
Terminál főigazgatója. 

„A Jezsuita Roma Szakkollégium hallgatói már bizonyították, hogy a 
legtehetségesebbek közé tartoznak. Az együttműködés lehetőséget 

nyújt számukra, hogy tapasztalatot szerezzenek és a megszerzett 
tudásukkal a versenyszférában is sikereket érjenek el” – emelte ki 

Antal István, a JRSZ rektora. 

A Design Terminál a magyar kreatívipar fejlesztéséért felelős 
ügynökség. Célja hogy a digitális gazdaság, a formatervezés és a 

várostervezés ágazataiban tevékenykedő, magas hozzáadott értéket 

előállító hazai vállalkozások sikerrel érjék el a globális piacot. 

A JRSZ a budapesti felsőoktatásban tanuló roma hallgatókat fogja 
össze és támogatja a tehetséges diákok kibontakozását, valamint a 

társadalmi hátrányokkal küzdők esélyeinek kiegyenlítését. 
 

 

 

 

 

forrás: Brandtrend  

Gyakornoki program roma 
hallgatóknak 

 

 

Hírek a CIC 
tájáról 

 

 

 

2015. júniustól 

indulnak képzéseink.   

Érdeklődni lehet a 

cic@szazadveg.hu e-

mail címen lehet.  

 

 

2015-ben is két 

hetente számítógép-

kezelői fórumot és 

személyes tanácsadást 

tartunk.  Érdeklődni és 

jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu e 

mail címen lehet. 

 

 

 

 

Nem csak civil…  

 

Állás lehetőség – Fogyatékosügyi szakértő 
 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 

állást hirdet fogyatékosügyi szakértő munkakör betöltésére. 

Bővebben itt! 

 

 

 

 

 

 

 

forrás:nonprofit.hu  

Egy kérdés - egy válasz 

 

Kérdés: Mi az adomány?  

Válasz: A civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – 
ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott 

szolgáltatás. 
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