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ÁROP-1.1.14-2012-2012-0016 
„A civil, államigazgatási és vállalkozói szektorok közötti partnerség megerősítése a Budapesti 
Információs Centrum keretein belül” 

 

Budapesti Civil Információs Centrum  
.  

Budapesti CIC 

Közelgő események 

 
 

2013. május 14. 

Civil szervezetek adózása a gyakorlatban – 2013; 
Bővebben itt; 
 
 
2013. május 15. 
Pünkösdi Sokadalom; Bővebben: www.beszeljvelem.hu oldalon; 
 

2013. május 21. 

Civil Törvény a gyakorlatban; Bővebben itt; 

 

2013. június 6. 

Katalizátor Műhelybeszélgetés a társadalmi befektetésről; További információ: 

 veronika.bilski@donorsforum.hu

  

 

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 

 Hírlevél 

Példa értékű civil politika 

Latorcai Csaba nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős 

helyettes államtitkár hivatalában 

fogadta azt a szerb civilekből álló 

delegációt, amely azért érkezett 

Magyarországra, hogy tájékozódjon 

a magyarországi civil szervezetek 

helyzetéről, a magyar civil politika 

jellegzetességeiről. 

A találkozón a helyettes államtitkár 

részletes tájékoztatást adott a non-

profit szervezetek fejlődéséről, 

áttekintve az 1990-2011-ig tartó 

időszakot szervezetek száma, éves 

bevétel és foglalkoztatottak 

létszáma alapján. Szóba került a 

2011-ben elfogadott első Civil 

törvény is, mely hatására jelenleg 

átlátható jogszabályi környezetben, 

kiszámítható támogatásokkal 

működnek hazánkban a civil 

szervezetek. 

 A beszélgetésen Latorcai Csaba 

bemutatta a Civil Információs Portált, 

amely gyűjti és rendszerezi a civil 

szervezetekkel kapcsolatos nyilvános 

információkat, ezen felül alkalmas 

fórum a civil szervezetek 

kapcsolatteremtésére valamint egy 

kapocs a magyarországi és külhoni 

magyar civil szervezetek között. 

A szerb fél példaértékűnek tartotta 

mind a törvényt, a portált és a 

kiszámítható támogatási rendszert, 

ezen belül a személyi jövedelemadó 

1%-ának felajánlási lehetőségét. 

 

forrás: civil.info.hu  

 

  E számunk tartalmából… 
 

Civil Szervezetek Kézikönyve 

Aktuális pályázatok 

Hatékony kampány az 1 %-ért 

Felhívások 

 

LAPSZÁM:  

2013. 
május 

2013/5 
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A Budapesti Civil 

Információs Centrum 

Partnerség Információs 

Napot tartott az Eötvös 10. 

Közösségi és Kulturális 

Színtér színháztermében, 

amelynek fő témaköre a 

társadalmi felelősségvállalás 

és az alternatív 

forrásteremtés volt.  

Civilekkel felelősen a 

társadalomért! 

2013. április 30 

Hírek házunk tájáról… 

 
2013. május 21-én 

meghívást kaptunk a Nőtárs 

Alapítványtól. Itt egy 

rendezvény keretén belül 

előadást fogunk tartani a 

Civil törvény változásairól. 

További információ itt;  

 
Hírek a 

nagyvilágból… 

 

A múlt héten nyolc másik 
állammal együtt 
Magyarország is csatlakozott 
a világméretű "Nyílt 

Kormányzati 
Együttműködés" (Open 
Government Partnership, 
OGP) nevű 
kezdeményezéshez. Francis 
Maude, az 58 országot 
tömörítő OGP csoportot 

társelnökként vezető Nagy-
Britannia kabinetminisztere 
megerősítette, hogy az OGP 
segíteni fogja 
Magyarországot abban, hogy 
átláthatóan, széles körű 

állampolgári részvétellel 
valósuljanak meg a 
gazdasági fellendülést 
szolgáló kormányzati 
döntések. 
Bővebben… 

 

 

A civil szervezetek közhiteles 

országos elektronikus 

nyilvántartása, valamint a 

csőd- és felszámolási 

ügyekben az elektronikus 

ügyfélkapcsolat az eredetileg 

tervezett 2013. január 1. 

helyett várhatóan 2014. 

július 1. napjától válik 

lehetővé. 

 

 

Nem csak civil… Felhívások 

Az eseményen közel száz 

civil szervezet képviseltette 

magát. Az előadók dr. 

Molnár Klára a Magyar 

Adományozói Fórum 

igazgatója, Hackl Mónika, a 

MAVIR kommunikációs 

osztályvezetője és dr. 

Czafrangó János, a 

good.bee program 

projektvezetője, 

példaértékűen informatív 

prezentációikkal tették 

igazán tartalmassá az 

eseményt. A kerekasztal 

beszélgetés a Civilek az 

állam nélkül címet kapta, az 

ASHOKA Magyarországtól 

Demeter Zsazsa, az ADOK-

tól Czinkotai Renáta, az 

Adományhálótól Sáhy 

Gábor és az Orkesztika 

Alapítványtól Fenyves Márk 

osztotta meg gondolatait a 

hallgatósággal. 

  

A rendezvény második 

felében pedig Horváth 

Ágnes, a CIC 

forrásteremtési 

tanácsadója nyújtott 

hasznos információkat 

alapos prezentációjában a 

civil szervezetek számára. 

Az esemény végén 

személyes tanácsadásra is 
lehetőség volt.  

A Magyar Vöröskereszt és a 

Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszt 2007-ben 

hozta létre elsősegélynyújtó 

szolgálatát a Balaton körül, 

és azóta minden nyári 

szezonban végre hatja ezt a 

programot a Balaton parti 

strandokon az üdülők 

egészségmegőrzésének 

érdekében. Bővebben… 

2013. május 24-én 

délelőtt a Nemzetközi 

Coach Szövetség 

Magyar Tagozata és a 

MagNet Bank Zrt. 

közös szervezésében 

kerül sor coachok és 

nonprofit szervezetek 

konferenciájára. 

Nyerjen szervezetének 

300.000 Ft értékű 

coaching támogatást.  

Bővebben .  itt

Egy kérdés - egy válasz 

Kérdés: Milyen formában kell megküldeni az Országos Bírósági 

Hivatalnak a beszámolókat 

 

 

Válasz: Jelenleg csak papíralapon lehet megküldeni a részükre az alábbi 
címre: 1363 Budapest, Pf. 24. 

 

A Geopolitikai Tanács 

újabb hírlevele csatolva 

megtalálható.   

http://www.noicivilek.hu/p/eloadasok.html
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http://www.voroskereszt.hu/balatoni-elssegelynyujto-szolgalat.html
http://icfcoachklub.hu/2013/04/22/icf-magnet-bank-konferencia-es-vasar-nonprofit-szervezetek-es-coachok-szamara/

