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Határidők: 1% regisztráció és a felajánlók megismerésére 

irányuló kérelem 

  

A civil szervezeteknek a magánszemélyek rendelkezését megelőzően kell regisztrálniuk az 

adóhatóságnál. A civil kedvezményezettek 2018-ban csak akkor részesülhetnek a szja 1%-os 

felajánlásokból, ha legkésőbb 2017. szeptember 30-ig regisztrálnak az adóhatóságnál. 

Az érvényesen regisztrált civil szervezetek listája megtalálható a NAV honlapján az alábbi 

linken: http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017 

A szervezet a nyilvántartásba vételt követő évben válik kedvezményezetté, a regisztráció visszavonásig 

érvényes. Annak a civil szervezetnek, amely jövőre részesülni kíván az 1 százalékos felajánlásokból és 

még nem regisztrált, 2017. szeptember 30-ig kell regisztrációs kérelmet benyújtania az adóhatósághoz 

a 17EGYREG nyomtatványon. Amennyiben a kedvezményezetti feltételek igazolását követően 

bekövetkezett változás miatt a szervezet már nem felel meg az Szftv-ben foglalt feltételeknek, azt a 

változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak. 

Mivel a magánszemélyek rendelkező nyilatkozata adótitoknak minősül, ennek tartalmáról egyedi adatokat 

az adóhatóság csak abban az esetben ad ki a kedvezményezetteknek, ha a magánszemély rendelkező 

nyilatkozatán felhatalmazta az adóhatóságot, hogy a személyes adatait a kedvezményezettel közölheti. 

Az állami adóhatóság elektronikus úton benyújtott kérelemre (EGYADAT), a kérelem benyújtását követő 

30 napon belül, de legkorábban 2017. október 15-től egy alkalommal elektronikus úton tájékoztatja a civil 

kedvezményezetteket a rájuk érvényesen rendelkező magánszemélyek nevéről, postai vagy elektronikus 

levelezési címéről. 

A civil kedvezményezettnek a javára juttatott összeg cél szerinti felhasználásáról, vagy esetleges 

tartalékolásáról a nyilvánosság előtt kell számot adnia. 2008. január 1-jétől hatályban lévő fontos szabály 

az, hogy a kedvezményezett a részére átutalt 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatokat 

nem sajtóközlemény útján teszi közzé. Ehelyett a kedvezményezett köteles a részére juttatott összeg 

felhasználására vonatkozó adatokat az átutalást követő második év május 31-ig (tehát a 2017-ben átutalt 

összeg esetén 2019. május 31-éig) az állami adóhatóság részére, elektronikus formában, tehát az 
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Ügyfélkapun keresztül10 megküldeni. 

2017. május 31-ig kell teljesíteni a 2015-ben átutalt összegről az elszámolási kötelezettséget a 15KOZ jelű 

nyomtatványon. A nyomtatvány letölthető a NAV honlapjáról. A kedvezményezettet jogutód nélküli 

megszűnése esetén soron kívüli, jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódot a jogelődre 

vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási kötelezettség terheli (17MKOZ jelű nyomtatványon) 

 

Kötelező Cégkapu regisztráció 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény alapján 2018. január 1-ét követően a civil társaságok kivételével valamennyi civil szervezet 

elektronikus ügyintézésre lesz kötelezve. A Cégkapu a már ismert Ügyfélkapu rendszerhez hasonló 

módon biztosít majd elektronikus szolgáltatásokat, azzal a különbséggel, hogy itt az ügyfelek nem 

magánszemélyek, hanem a gazdálkodó szervezetek. Így azokat az adózási, jogi stb. ügyeket, amelyeket a 

szervezetek korábban valakinek a személyes Ügyfélkapu hozzáférésén keresztül intéztek, a következő 

évtől a szervezet neve alatt működő elektronikus ügyfélszolgálati kapcsolaton keresztül intézhetik. Az 

egyesülteknek, alapítványoknak, szövetségeknek (a mi értelmezésünk szerint a közalapítványoknak és a 

nonprofit cégeknek is) legkésőbb 2017. december 31-ig regisztrálniuk kell magukat az ún. Cégkapu 

felületen.A Cégkapu regisztráció elindításához szükséges, hogy a szervezet képviselője vagy az általa 

meghatalmazott személy rendelkezzen: 

• élő ügyfélkapu hozzáféréssel 

vagy 
• e-személyi igazolvánnyal és az ennek adatait kezelő kártya olvasóval 

vagy 
• Telefonos Azonosítással (a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. azonosítási szolgáltatása, mely 

az okmányirodákban igényelhető) 

 

Szükség van továbbá egy élő e-mail címre, amelyre a Cégkapun keresztül küldött hivatalos üzenetek 

érkezhetnek majd. Célszerű lehet erre a célra egy új e-mail fiókot létesíteni. Ha új e-mail fiókot hoz létre a 

szervezet, olyan levelezési szolgáltatót érdemes választania, amely mindenkor hozzáférhető és képes a 

nagyobb méretű üzenetek kezelésére is. Ez lehet a szervezet saját szolgáltatója, de az ingyenesen 

használható Gmail rendszer is alkalmas erre a célra (Pl létrehozhatnak egy ilyen fiókot: cegkapu-

szervezetneve@gmail.com. Az erre a célra létrehozott fiók üzeneteit bármikor átirányíthatja a mindennap 

használt levelezésébe.)A Cégkapu regisztrációs felületen a civil szervezetek „egyéb gazdálkodó 

szervezetkánt” tudnak belépni. A belépést követően egy rövid űrlapot szükséges kitölteni. Ennek kitöltése 

során ajánljuk, hogy a birosag.hu felületen nyilvántartott név, cím és képviseleti adatokat, valamint 

adószámot írják be.  A Cégkapu regisztráció során sajnos nem megoldott, hogy a rendszer közhiteles 

adatbázisként automatikusan kezelje a birosag.hu oldalon található Civil Szervezetek Névjegyzékét. 

Emiatt szükség van arra, hogy a szervezetek a felületen csatolják a nyilvántartási és képviseleti jogot 

igazoló dokumentumok beszkennelt változatát. Fontos továbbá, hogy amennyiben a kapcsolatártással 

más személyt bíznak meg (pl. a könyvelőt) akkor az erre vonatkozó meghatalmazást is csatolják fel.  (A 

beküldendő dokumentumokról tájékoztatást kértünk az illetékesektől, amint megérkezik a válasz egy 

részletes útmutatót fogunk közzétenni.)Amint fent jeleztük lehetőség van arra, hogy ne szervezet 

képviselője legyen a Cégkapu kapcsolattartó. Az ügyfélkapu használatával kapcsolatos tapasztalatok 

alapján mégis javasoljuk. hogy lehetőleg ne külső személyt bízzanak meg ezzel a feladattal. A Cégkapu 

üzeneteit, ha szükséges bármikor továbbítani tudják majd más címzettek felé, illetve az erre célra 
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létrehozott külön e-mail fiók használatát is engedélyezhetik másnak is a későbbiekben.          

A Cégkapu regisztrációs felülete elérhető az alábbi címeken: https://tarhely.gov.hu/ckp-

regisztracio/kaulogin.htmlhttps://cegkapu.gov.huTájékoztatás és segítség kérhető ezeken az 

elérhetőségeken:email: ekozig@1818.huKormányzati Ügyfélvonal telefonszáma: 1818  
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