Tisztelt Partnereink!
Civil szervezeti besz{molók benyújt{s{nak hat{rnapja
A civil szervezet az elkészített besz{molój{t, valamint közhasznús{gi mellékletét köteles
minden év m{jus 31. napj{ig letétbe helyezni.
A besz{molót, illetve a közhasznús{gi mellékletet, az elektronikus elj{r{sra kötelezett
szervezet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), egyéb esetben papír alapon –
eredetben vagy hitelesített m{solatban – megküldi az Orsz{gos Bírós{gi Hivatal (OBH)1363 Budapest, Pf.24. – részére, vagy személyesen is leadhatja az OBH Orsz{gos
Nyilv{ntart{si Iroda Ügyfélszolg{lati Irod{j{ban (1055 Bp., Szalay u. 16.).
A besz{molók gyors és hatékony feldolgoz{sa és az ügytorlód{s elkerülése érdekében
kérjük, hogy a beküldésnek csak egyik útj{t szíveskedjenek v{lasztani.
Az Orsz{gos Nyilv{ntart{si Iroda ügyfélfogad{si ideje, telefonon és személyesen:
Hétfő-Csütörtök: 9.00-16.00 óra
Péntek: 9.00-13.00 óra
Telefon:
+36-1/354-4165
+36-1/354-4115
+36-1/354-4295
Ebben az időszakban a telefonhív{sok sz{ma is megnövekszik. Amennyiben munkat{rsaink
a leterhelt telefonvonalak miatt nem elérhetőek, kérjük, hogy kérdéseiket a
civilinfo@obh.birosag.hu e-mail címen tegyék fel, minden esetben v{laszt fogunk adni.
Felhívjuk a civil szervezetek szíves figyelmét, hogy az OBH frissítette a m{r meglévő
nyomtatv{nyokat a kor{bbi évekre vonatkozó besz{molók benyújt{s{nak megkönnyítése
érdekében, valamint bővítette az al{bbi nyomtatv{nyverziókkal, hogy ezzel is segítséget
nyújtson a civil szervezetek sz{m{ra.
Az új nyomtatv{nyok ezen az oldalon érhetőek el. Kérjük, hogy a problémamentes
feldolgoz{s érdekében, amennyiben a besz{molót postai úton kív{nj{k előterjeszteni, úgy a
P jelzésű nyomtatv{nyokat szíveskedjenek kitölteni!
Forr{s: https://goo.gl/VFMCQs
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Megkezdődött a holland nagykövetség {ltal szervezett civil kamp{ny

Debrecenben indult a budapesti holland nagykövetség civil szervezetekkel foglalkozó
roadshow-ja csütörtökön. A rendezvény célja a v{llalati, civil és önkorm{nyzati szektor
összekapcsol{sa, az együttműködés és partnerség fejlesztése, a civil szervezetek
t{mogat{s{nak erősítése.
Fülöp Attila, az egyh{zi, nemzetiségi és civil t{rsadalmi kapcsolatokért felelős helyettes
{llamtitk{r emlékeztetett arra, hogy az első civil szervezetek a reformkorban alakultak.
Azért jöttek létre, hogy a kisközösségek legalapvetőbb emberi problém{iban prób{ljanak
önzetlenül, önkéntesen segíteni – mondta a politikus, hozz{téve: minél több civil szervezet
van egy településen, ann{l élhetőbb az.
Fülöp Attila elmondta, hogy 62 ezer civil szervezet működik Magyarorsz{gon, közülük 54
ezer klasszikus tevékenységet folytat. 98 sz{zalékuk szabadidős, hobbi-, sport-, kultur{lis,
oktat{si, szoci{lis, településfejlesztési, egészségügyi tevékenységet végez, míg politik{val 0,6
sz{zalék, jogvédelemmel pedig 1,1 sz{zalék foglalkozik – tette hozz{.
A helyettes {llamtitk{r közölte: míg 2010-ben 144 milli{rd forint t{mogat{st kaptak a civil
szervezetek, addig 2015-ben m{r 202 milli{rd forinthoz jutottak. Fülöp Attila beszélt arról is,
hogy idén csökken a civil szervezetek adminisztr{ciós terhe.
Elzo Molenberg holland nagykövethelyettes elmondta, hogy orsz{g{ban mindig fontos
szerep jutott a civil szervezeteknek a t{rsadalmi problém{k megold{s{ban.
Széles Di{na, Debrecen alpolg{rmestere hangsúlyozta, hogy több mint 1600 civil szervezet
működik a v{rosban, közülük 400 nagyon aktív.
Komoly eszmecseréket folytatunk velük, bevonva őket a v{rosrészeket érintő problém{k
megold{s{ba – tette hozz{.
(Forr{s: MTI)
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