
Szeged—2014. december 6. 10-15 óra között 

Karácsonyi Civil Vásár 

A vásáron a jelenlévő civil szervezeteknek biztosítunk le-

hetőséget az általuk hozott tárgyak értékesítésére. 

(kézműves foglalkozáson készült, vagy a szervezet támo-

gatására adott dolgokat). Nincs helypénz, és a bevétel a 

szervezet sajátja marad. 

 

Továbbá: lesz játszóház a kicsiknek, adventi kézműves a 

nagyobbacskáknak 102-éves korig, zsonglőr játszóház a 

bátraknak, túrkáló mindenkinek, táncház és sok más… 

 

A rendezvényre várunk tartós élelmiszereket illetve fel-

ajánlásokat legszegényebbek javára. 

 

Részvételi szándékotokat, kérjük email-ben jelezzék : 

fatimahaz.alapitvany@gmail.com 

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK 

ÁROP-1.1.14-2012-2012-0004—Partnerség és együttműködés Csongrádi megyében 
Kurca Vidéke Polgári Egyesület 
Cím: 6600 Szentes, Vásárhelyi u. 
15/2. 
Telefon: +36 (20) 293 3711 
E-mail: civilcsongrad@gmail.com  
Honlap: www.recic.hu  
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I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 

Csongrád Megyei Civil 

Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük Önö-

ket, hogy minden hónap 5. 

napjáig szíveskedjenek eljut-

tatni számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, melyeket 

feltöltünk a hírleveleink ele-

jére, egy keretbe. Ezen ha-

táridő figyelembe vétele 

miatt a hírleveleinket minden 

hónap 5. napja után küldjük 

meg a civil szervezetek szá-

mára. 

A tartalomból: 

Címlapon—Közelgő 

Események 

1 

NEA tájékoztató 2 

EMET hírei 2 

NCSSZI pályázati felhívása 2 

Tájékoztató a Civil Szerve-

zetek beszámolóinak feldol-

gozottságáról 

3 

A közhasznú jogállás 

nyilvántartásba vétele 

3 

TIPP 6 

Budapest—2014. november 21. 14—17 óra között 

Többszereplős kerekasztal beszélgetéssel egybekötött év 

végi tagozati rendezvényünkre, ahol kommunikációs 

fortélyokkal, megszívlelendő jótanácsokkal ajándéko-

zunk meg kávézás-teázás-sütizés közben 

 

Kerekasztal beszélgetés résztvevői 

- Görög Mária filozófus-újságíró, kommunikációs tanács-

adó, a Civilrádió elnöke  

- Vasné dr. Egri Magdolna marketing-közgazdász, 

MMSZ elnökségi tag, az MMSZ Akadémia projektvezetője  

- Vajda Márta újságíró-kommunikációs tanácsadó, MMSZ 

elnökségi tag (moderátor)  

- dr. Czafrangó János Erste GoodBe program vezetője 

- Pászti Balázs Szamos Marcipán vezető marketingese, 

MMSZ elnökségi tag 

 
A rendezvény díjmentes, regisztrációhoz kötött. Kérjük e-
mailen jelezzék a részvételi szándékot: november 19-ig: 
civilkomp@civilkomp.hu  

mailto:fatimahaz.alapitvany@gmail.com
mailto:civilcsongrad@gmail.com
http://www.recic.hu
mailto:civilkomp@civilkomp.hu


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Eszencia címmel útjára indítja online ma-
gazinját. A havonta megjelenő lap első számát az alábbiakban olvashatják: 

  http://www.joomag.com/magazine/eszencia/0720691001413980482 

Tájékoztató a NEA pályázatok kiírásáról 

Megjelent az EMET online magazinja 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő új 

Ikonográfiája már elérhető 

A 2015. évi működési és 

szakmai célú NEA 

pályázatok kiírása 2014. 

decemberében várhatóak! 

Oldal 2 CSONGRÁD MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

Új pályázati kiírása van az NCSSZI-nek 

A Nemzeti Család– és 

Szociálpolitikai Intézeté-

nek megjelent új pályá-

zati kiírása a legalább 

régiós hatókörű magyar-

országi civil szervezetek 

és egyházi jogi szemé-

lyek, továbbá olyan önálló 

jogi személyiséggel és régi-

ós hatókörrel rendelkező 

határon túli ifjúsági szerve-

zetek számára, amelyek 

rendelkeznek Magyaror-

szágon jogi személyiséggel 

rendelkező befogadó szer-

vezettel. A pályázati felhí-

vást a kiírással az alábbi 

linken találják: 

h t t p : / / n c s s z i . h u /
palyazatok/aktualis -
palyazatok/120/news 

A gyermek- és fiatal kor-
osztály részére és aktív 
részvételével, legalább 
havi rendszerességgel 
megvalósuló értékközpon-
tú és értékteremtő prog-
ramsorozatok támogatása, 
amelyek hozzájárulnak a 
gyermek- és ifjúsági közös-
ségek létrejöttéhez és 
megerősítéséhez, ifjúsági 

közösségi kezdeményezé-
sek megvalósulásához, 
továbbá elősegítik a fiata-
lok társadalmi részvételét 
támogatja a jelen konst-
rukció. 

A pályázaton igényelhető 
támogatás összege és for-
mája: Maximum 1.000.000 
Ft, vissza nem térítendő 
támogatás. A pályázatok 
benyújtásának határideje: 
Az internetes pályázatok 
beadási határideje: 2014. 
december 3. 23:59 perc. 

2014. november 5-e óta 
az EMET honlapján elér-
hető a NEA-KK-14-SZ 
komponens Ikonográfiá-
ja. 

Ebből kiderül, hogy A Nem-
zeti Együttműködési Alap 

Közösségi környezet kollé-
giumának 2014-es, a Civil 
szervezetek szakmai prog-
ramjának támogatására 
kiírt pályázata során 1 367 
rendezvény valósul meg, 
összesen 249 595 349 fo-
rintból. A rendezvényeken 
170 534 ember vesz részt 

országszerte, valamint Er-
délyben és Lengyelország-
ban. A rendezvények nap-
jai összeadva több, mint öt 
éves időtartamot tesznek 
ki.. Az alábbi linken tekint-
hetik meg az ikonográfiát: 

http://www.emet.gov.hu/

Tolnay Csaba, a Civil Kap-
csolatok és Társadalmi 
Konzultáció Főosztályá-
nak  hálózatfejlesztési 
koordinátora az elmúlt 
napokban e-mailben az 
alábbiakról tájékoztatta a 
Civil Információs Centru-
mokat:  

„a legújabb pályázati felhí-
vások megjelentetésére 
várhatóan 2014. decem-
ber folyamán, még az 
Ünnepek előtt kerül sor. A 
leadási határidő ennek 
megfelelően 2015. év ja-
nuár hónapjára fog esni.” 

A Bács-Kiskun Megyei Civil 
Információs Centrum a 
pályázatokkal kapcsolatos 
információs– és képzési 
napjainak megtervezése-
kor figyelembe veszi a 
fent leírtakat. 

http://www.joomag.com/magazine/eszencia/0720691001413980482
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok/120/news
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok/120/news
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok/120/news
http://www.emet.gov.hu/eredmenyek/infografika18/
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Tájékoztató a Civil Szervezetek 

beszámolóinak feldolgozottságáról 

A közhasznú jogállás nyilvántartásba 

vétele 

A tanulmány bemutatja, 

hogy a 2011. évi CLXXV. 

törvény rendelkezései 

alapján minek kell 

megfelelniük az 

egyesületeknek, valamint 

az alapítványoknak. 

A 2014. október 15-i 

nyilvántartási adatok 

szerint 81.097 db be-

jegyzett, működő civil 

szervezet van, ezek kö-

zül jelenleg 30.333 db 

közhasznú jogállás mi-

nősítéssel rendelkezik. 
Az Országos Bírósági Hi-

vatalhoz 2014. május 1. és 

október 15. közt kb. 44-

.440 db beszámoló érke-

zett. A beszámolók közel 

60 %-át, - mintegy 25.200 

db-ot - május 26-június 3. 

között, 8 munkanap alatt 

küldték meg a civil szerve-

zetek. 

A feldolgozás gyorsítása 

érdekében az OBH Elnöke 

rendkívüli intézkedéseket 

vezetett be, ezen kívül 

négy autizmussal élő fiatal 

is lelkesen besegít a mun-

kába. A nagyon rövid idő 

alatt beérkezett jelentős 

mennyiségű beadvány 

manuális feldolgozása 

ugyanakkor csak megfeszí-

tett munka mellett és csak 

hosszabb határidővel volt 

lehetséges. 

A munka eredményét mu-

tatja, hogy míg 2014. júni-

usban 2277 db, júliusban 

4245 db, addig augusztus-

ban 8565 db, szeptember-

ben pedig 12.369 db be-

számolót dolgoztak fel. 

Egybevetve a beszámoló-

érkezést és az évi több, 

mint 2300 darab igazolás 

kiadására irányuló kérel-

met meghaladó ügyterhet, 

mostanra a beérkezett be-

számolók 80%-át közzétet-

ték. 

Továbbra is kérik a civil 

szervezeteket, hogy beszá-

molóikat ne a határidő 

lejárta előtti utolsó napok-

ban küldjék, hiszen a fo-

lyamatos feldolgozást és a 

névjegyzékben történő 

közzétételt ez rendkívüli 

módon megnehezíti! 

Forrás: www.birosag.hu 

2012. január hó 1. nap-

ján hatályba lépett az 

egyesülési jogról, a köz-

hasznú jogállásról, vala-

mint a civil szervezetek 

működéséről szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény 

(továbbiakban Ectv.) 

Ettől a naptól kezdve a 

civil szervezetek csak ab-

ban az esetben szerezhetik 

meg a közhasznú jogállást, 

ha az Ectv-ben meghatáro-

zott feltételeknek megfelel-

nek. Azok a szervezetek, 

amelyek a törvény hatályba 

lépése előtt közhasznúnak 

minősültek kaptak egy kis 

haladékot az átállásra, 

azonban 2014. június hó 1. 

napjától már csak az Ectv. 

alapján közhasznúsági nyil-

vántartásba vett szervezet 

jogosult a közhasznú meg-

jelölés használatára és a 

közhasznú jogálláshoz kap-

csolódó kedvezmények 

igénybevételére. 

A tanulmány bemutatja, 

hogy a 2011. évi CLXXV. 

törvény rendelkezései alap-

ján minek kell megfelelni-

ük az egyesületeknek, vala-

mint az alapítványoknak, 

ahhoz, hogy megtartsák a 

közhasznú jogállásukat, 

vagy újonnan megszerez-

hessék azt. Kitér az új Ptk. 

hatálybalépése miatt szük-

ségessé vált létesítő okirat 

módosításra, sorra veszi 

továbbá, hogy a közhasznú 

nyilvántartásba vétel iránti 

kérelemnek mit kell tartal-

maznia, azt ki terjesztheti 

elő, illetve ahhoz milyen 

mellékleteket kell csatolni. 

Forrás: http://

www.jogiforum.hu 
 

Csedrekiné dr. Tóth Boglár-
ka, bírósági titkár publiká-
ciója az alábbi linken érhe-
tő el teljes terjedelemben: 
http://www.jogiforum.hu/

files/publikaciok/

csedrekine-

_toth_boglarka__a_kozha

sznu_jogallas_nyilvantart

asba_vetele%

5Bjogi_forum%5D.pdf 

http://www.jogiforum.hu/torvenytar/tv/2011/CLXXV
http://www.jogiforum.hu/torvenytar/tv/2011/CLXXV
http://www.birosag.hu
http://www.jogiforum.hu/torvenytar/tv/2011/CLXXV
http://www.jogiforum.hu/torvenytar/tv/2011/CLXXV
http://www.jogiforum.hu/torvenytar/tv/2011/CLXXV
http://www.jogiforum.hu/torvenytar/tv/2011/CLXXV
http://www.jogiforum.hu
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http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/csedrekine_toth_boglarka__a_kozhasznu_jogallas_nyilvantartasba_vetele%5Bjogi_forum%5D.pdf
http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/csedrekine_toth_boglarka__a_kozhasznu_jogallas_nyilvantartasba_vetele%5Bjogi_forum%5D.pdf
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http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/csedrekine_toth_boglarka__a_kozhasznu_jogallas_nyilvantartasba_vetele%5Bjogi_forum%5D.pdf
http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/csedrekine_toth_boglarka__a_kozhasznu_jogallas_nyilvantartasba_vetele%5Bjogi_forum%5D.pdf
http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/csedrekine_toth_boglarka__a_kozhasznu_jogallas_nyilvantartasba_vetele%5Bjogi_forum%5D.pdf
http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/csedrekine_toth_boglarka__a_kozhasznu_jogallas_nyilvantartasba_vetele%5Bjogi_forum%5D.pdf


A sikeres pályázat "tízparancsolata" - 2. rész 

MÁR FACEBOOKON 

IS ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.COM

/CIVILCSONGRAD 

Civil Információs Centrum - Csongrád 
megye 

6. Falatka-teória. Mindent vágj fa-

latnyi darabokra - olyanokra, 

amelyek egy darabban 

"lenyelhetők" és nem kell az olva-

sónak rágódni rajtuk. Különösen 

fontos ez a stratégia és a várt 

eredmények leírásánál. 

7. Használd a támogató kiírását. A 

támogató okkal adott kiírást - 

szorosan kövesd hát azt. Ha a 

kiírás szerint csak természetvédel-

mi pályázatok támogathatók, ne is 

próbálkozz, energiatakarékossági 

ügyekkel. A pályázatodat úgy 

szerkeszd meg, ahogy ők kérik. 

8. 8.Lényegre, lényegre, lényegre! 

Ha napenergiáról szól a pályáza-

tod, ne kezdj el a bálnákról írni! 

És ne feledd a kezelhető méretet. 

9. Hitelesség. Hangsúlyozhatod a 

háttéranyagokban (pl. a szerveze-

ted leírásánál, a tervezett tevé-

kenység értékelésénél, vagy a más 

intézményektől kapott támogató 

levelekben), de látsszon a pályá-

zat egészén is! 

10. Teljesség. Ha három másolatot 

kérnek, mellékelj három másola-

tot stb. 

Cím: Szeged, Rákóczi tér 1. 

Telefonszám: +36-20/293-3711 

E-mail: civilcsongrad@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 
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