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Átalakuló 1%-os törvény
– Lehet 1 kicsivel több? 
2007. március 28-án Budapesten konferen-
ciát szervezett a Nonprofit Információs és
Oktató Központ (NIOK).

A
konferencia célja az volt, hogy a civil szerveze−

tek megismerjék az átalakulás alatt lévõ, „A kor−

mányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irány−

elvei 2006–2010” címû programmal összhangban módo−

suló, a személyi jövedelemadó meghatározott részének

az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

1996. évi CXXVI., az úgynevezett 1%−os törvényt.

A Pénzügyminisztérium tervei szerint a törvény−

módosítás keretében elsõsorban a nyilvánosság, a fel−

ajánlott összegek felhasználása, a kedvezményezetti

kör újragondolására, az eljárási kérdések gyakorlati ta−

pasztalatok alapján történõ korrigálására kerül sor.

A konferencia másik célja az volt, hogy a szakértõk

áttekintsék, röviden összefoglalják a törvény indulása

óta eltelt évek tapasztalatait, mind a közigazgatás,

mind pedig a civil szektor szemszögébõl. A tervezett

módosításokhoz kapcsolódóan számos szakértõi és ci−

vil vélemény érkezett be.

Néhány, több civil szervezetet érdeklõ véleményt

szeretnénk közzétenni:

Nyilvánosság
– A szervezetek jelentõs része csekély összeget kap

1%−ból. Nehezíti a felhasználást, hogy a kötelezõ

közzététel sokszor többe kerül, mint a kapott ösz−

szeg. Célszerû lenne húzni egy ésszerû határt,

amely alatt ez a közzététel még nem kötelezõ. 

– Egyértelmûen tisztázni kell a törvényben, hogy

mire fordíthatja a kedvezményezett szervezet az

1%−ot. Az APEH értelmezése ma „szó szerinti”,

azaz ami a szervezet céljaként az alapító doku−

mentum, alapszabály szövegében szerepel, arra

felhasználható, ami ott nem szerepel, arra nem

(pl. irodafenntartás).

– Ne újsághirdetésben kelljen az 1% felhasználásáról

beszámolni. Sokkal hatékonyabb, korszerûbb és ol−

csóbb, ha a civil szervezetek honlapjukon számol−

nak be. Az újság vagylagosan persze megmaradhat.

– Nincs visszajelzés arról, hogy honnan és kitõl kap−

ták az 1%−ot a civil szervezetek. Ez rossz az adomá−

nyozónak és a kedvezményezettnek is. 

– Javaslat a beszámolási kötelezettség szigorítására,

ha a kedvezményezettnek átutalt összeg 5 (esetleg

10) millió forint felett van, részletes beszámolót

készítsen a felhasználásról.

Kedvezményezetti kör
– A kedvezményezettnek átutalt összeg felhasználá−

sa 7.§ 5. konkrétabb meghatározást igényel.

– A kedvezményezettek részére át nem utalható vagy

át nem vett 1% is civil szervezetek támogatását

szolgálják.

– Engedtessék meg a felhalmozás! Miért büntetik

azokat a civil szervezeteket, amelyek hosszú távon,

komolyan szeretnének mûködni, s ezért megtakarí−

tanának?!

– Javaslat a háromévi várakozási idõ kihagyására a tör−

vénybõl.

– Javasolják a kedvezményezettek körének szûkíté−

sét, vagyis a civil szervezetek és az intézmények

konkrétabb elkülönítését, a 4.§ d, e, f, g, h, i, pont−

jában említetteknek szóló felajánlásokat vagy önál−

ló 1% formájában (1+1+1%), vagy a kiemelt költ−

ségvetési elõirányzatok köréhez (egyházi 1%) cso−

portosítsák át. 

– Ne csak egyéves mûködés után gyûjthessenek a

különbözõ alapítványok, egyesületek 1%−ot, sze−

rencsésebb lenne úgy módosítani a törvényt, hogy



az adózó évének elsõ napjától legyen az 1%−ék

utalható a szervezet számára.

Eljárási kérdések korrigálására tett javaslatok
– A bevallási nyomtatványcsomagban egy „rendelke−

zõi” sor beiktatására lenne szükség, vagy akár egy

perforált rész kialakítására, ez egyben az adatfeldol−

gozást is megkönnyítené.

– Az adóhatóság minden érvénytelen rendelkezés

esetén köteles tájékoztatni az adóbevallót (7.§), a

rendelkezés érvénytelenségérõl adott tájékoztatás

konkrétan részletezze az érvénytelenség okát az

esetleges hitelrontás elkerülése végett.

– Ne legyen 1+1%, hanem lehessen a 2x1%−ot ugyan−

arra a „területre” juttatni, aki akarja, egyházhoz, aki

akarja, nonprofit szervezethez.

A beérkezett észrevételek figyelembevételével a

Kormány – 2007. elsõ félévi munkatervének megfe−

lelõen – május hónapban dönt a személyi jövedelem−

adó meghatározott részének az adózó rendelkezése

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tör−

vény módosításáról. Egy azonban biztos, a 2007. év−

ben felajánlott személyi jövedelemadó 1%−ot – NCA

által pályázaton kiosztható összeget – a Kormány 6,8

milliárd forintban határozta meg.
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2007. február 28−tól új internetes pályázati rendszert

vezetnek be, az Elektronikus Pályázatkezelési és

Együttmûködési Rendszert (EPER). 2007−es pályá−

zatot már csak e szisztéma szerint lehet benyújtani,

illetve itt kell regisztrálni.

A 2007−es pályázatok esetében mind a Nemzeti

Civil Alapprogram (NCA), mind az SZMM pályáza−

tainál lehetõség nyílik az internetes pályázásra az

EPER−ben. Azt, hogy egy adott pályázati kiírásra pa−

píron, interneten vagy a pályázó által választott mó−

don lehet−e benyújtani a pályázatot, a pályázati felhí−

vás tartalmazza. A Nemzeti Civil Alapprogram eseté−

ben a pályázatot kiíró kollégium dönt arról, hogy az

adott pályázati kiírásra milyen formában lehet pályá−

zatot benyújtani. Az SZMM−es pályázatok esetében

errõl a minisztérium dönt, várhatóan csak kivételes

esetekben lesz lehetõség papíralapú pályázásra.

Amennyiben a pályázatot csak elektronikus úton

lehet benyújtani, ebben az esetben a pályázónak a

pályamû benyújtása elõtt regisztrálnia kell az EPER

rendszerben. A regisztrációhoz szükség van egy érvé−

nyes elektronikus levélcímre (e−mail címre).

A regisztráció végén egy aktivációs e−mailt külde−

nek. Sikeres regisztrációt követõen minden pályázó−

nak ki kell nyomtatnia egy Regisztrációs Nyilatkoza−

tot. Az így kinyomtatott nyilatkozatot hivatalos alá−

írással kell ellátnia és azt legkésõbb a megpályázni kí−

vánt kategória beadási határidejéig el kell küldeni az

ESZA Kht. címére (1145 Budapest, Amerikai út 96.). 

Ezenkívül addig be kell fizetni a rendszer haszná−

latának éves, adott naptári évre vonatkozó díját, 3000

Ft−ot. Az évi egyszeri, rendszerhasználati díj befize−

tésével és a Regisztrációs Nyilatkozat megküldésével

a pályázó jogosulttá válik a Szociális és Munkaügyi

Minisztérium ESZA Kht. által kezelt, az adott naptá−

ri évben a hazai forrásokra kiírt, minden, elektroni−

kus úton beadható pályázati kategóriájára pályázatot

beadni.
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