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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. június 5-6. 

Kerülj képbe! Légy jelen a médiában! – Konferencia; 
Bővebben a www.keruljkepbe.kife.hu ; 
 

2013. június 6. 
Katalizátor Műhelybeszélgetés a társadalmi befektetésről; További információ: 
veronika.bilski@donorsforum.hu 
 
2013. június 13-14. 
Konferencia – Társadalmi vállalkozás mint lehetőség a civil szektor számára; 

 

 
2013. június 13-14. 

Akkreditált Önkéntes Menedzsment képzés; Bővebben itt; 

 
2013. július 28-tól augusztus 3. 

17. Napvető – evangélikus közösségépítő tábor: Időutazás Jézussal 

Jelentkezni itt.  

 

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 

Az egész éves jelenlét a kulcs 

 Az 1 százalékos felajánlások 

összértékének csökkenése 

jellemezte az utóbbi éveket, így 

a civil szervezeteknek egyre 

hatékonyabban kell 

kommunikálniuk a potenciális 

szja felajánlók felé. 

Az 1 százalékos torta az idén 

vélhetően nem, vagy csak kis 

mértékben zsugorodik tovább, és 

többnyire ugyanazok a civil 

szervezetek folytatnak majd aktív 

kommunikációs kampányt, akik 

eddig is sikerrel szálltak ringbe az 1 

százalékért. 

Magyarországon immár 16 éve 

működik az a rendszer, amelyben 

az adózók felajánlhatják személyi 

jövedelemadójuk 1+1 százalékát az 

erre jogosult civil szervezeteknek és 

egyházaknak. "Az utóbbi években, 

főleg az szja kulcsok mérséklődése 

miatt, egyre csökkent a felajánlások 

értéke. 

2012-ben a civil 1 százalék 

felajánlások összességében 21,5 

százalékkal értek kevesebbet, amit 

nem tudott ellensúlyozni a felajánlók 

számának minimális bővülése sem" - 

mondja Miha Tamás, 

civilkommunikációs szakértő. 

Tavaly is jellemzően a súlyos vagy 

gyógyíthatatlan betegségben 

szenvedő gyerekekkel és felnőttekkel, 

a gyerekek szociális ellátásával 

foglalkozó, ezen kívül 

állatmenhelyeket működtető 

szervezetek gyűjtötték a legtöbbet. 

Érdekesség, hogy az 1 százalékos 

torta radikális zsugorodása ellenére 

egyes helyi állatvédők és iskolai 

alapítványok is szép növekedést 

tudtak elérni.  

Bővebben… 

Forrás: ArvaliGroup 

 

 

  E számunk tartalmából… 
 

Az egész éves jelenlét a kulcs 

Aktuális pályázatok 

Civil kudarc az interneten? 

Események 
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Egy friss elemzés gyászos 

képet fest a hazai non-profit 

szféra webes jelenlétéről: óriási 

a digitális szakadék a civilek 

között. A legtöbb adófelajánlást 

kapó szervezetek félmilliós 

rajongótáborral rendelkeznek a 

közösségi médiában, mások 

évtizedes lemaradásban 

vannak. 

A civilek internetes jelenlétét 

vizsgáló felmérés közel száz 

non-profit szervezet webes 

jelenlétét elemezte, külön 

hangsúlyt fektetve az 

adófelajánlások nyerteseire. 

 

Egyértelműen kiderült, hogy a 

legtöbb támogatást nyerő 

szervezetek nagy hangsúlyt 

fektetnek internetes 

jelenlétükre és különösen a 

Facebookon való 

kommunikációra. Köztük 

teljesen általános a tízezer főt 

meghaladó rajongótábor, de 

vannak százezer főt meghaladó 

Facebook oldalak is.  

Civil kudarc  

az interneten? 

Hírek a 

nagyvilágból… 

Idén nyáron módosul a 

Közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. 
évi LXXXVIII. számú 
törvény. 

A parlament honlapján már 
olvasható az elfogadott 

módosító anyag. Minden 
érintett fogadószervezetnek 
érdemes tisztában lenni, az 
idén július 1-vel hatályba 
lépő valózásokkal. 
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. 

 

 

Hírek a CIC tájáról… 

 

2013. május 21-én a Nőtárs  

Alapítvány meghívására 

bővebb előadást tartottunk a 

civil törvény változásairól, a 

CIC működéséről és 

aktualitásairól, valamint a 

pénzügyi beszámolási 

kötelezettség részleteiről 

szaktanácsadónk 

segítségével. A helyszínen is 

több kérdést tudunk ilyen 

alkalmakon megválaszolni, 

ezért szívesen vesszük, ha 

hasonló felkérést kapunk a 

civil szférát érintő aktuális 

kérdések témakörében. 

 

Nem csak civil… Felhívások 

A tíz legtöbb adófelajánlást 
kapó szervezet online 
közössége 505 ezer főt 
számlál. Az első helyezett a 
197 ezer tagot számláló Együtt 

a Leukémiás Gyermekekért 
Alapítvány. 

Szinte mindegyik szervezetnél 

megfigyelhető, hogy míg a 
közösségi médián naponta 
vagy akár óránként adnak 
közzé új tartalmat, addig a 
honlapjuk frissítése heti egy-
két alkalomra korlátozódik. A 

Facebookon a legaktívabb az 
elmúlt időszakban a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány volt, 
amely szinte óráról-órára közöl 
bejegyzéseket. 

A weboldalak általában 
megfelelő színvonalúak, de 

még ezek a szervezetek is alig 
használják ki az internet 

lehetőségeit. Az e-mail 
marketing 10% alatt marad, a 
videók használatával is csak a 
szervezetek fele él, az 
internetes hirdetéseket viszont 
egyre szélesebb körben 

használják - derül ki a 
marketingszoveg.com 
felméréséből. 

A civilek között azonban 
óriásiak a különbségek. A 
legtöbb felajánlást szerző 
civilek weboldala általában 
igényes, egyedi 

megjelenéssel rendelkezik, 
azonban a megvizsgált többi 
non-profit szervezet webes 
jelenléte nagyon gyenge és 
csak egy-egy szervezet 
emelkedik ki az átlagból. 

A weboldalak minőségét 
osztályozva a civilek 
weboldalai gyenge minősítést 

kaptak, igen gyakori az egy 
évtizeddel ezelőtti 
megoldásokat és 
megjelenéseket alkalmazó 
oldalak. Nem ritkák a 
valamilyen tartalomkezelő 
rendszerre épülő, félkész 
weboldalak sem. 

A szektoron belül különösen 

az érdekvédelmi, kulturális és 
oktatási célból létrejött 
szervezetek weboldalai az 
igénytelenek. A sor végén a 
mozgássérülteket támogató 
civilek honlapjai vannak. 

Ellenpontként a karitatív, 
gyermek-egészségüggyel és 
környezetvédelemmel 
foglalkozó oldalak 
említhetőek meg. Bővebben… 

forrás: socialtimes.hu 

 

Hatodik alkalommal ad 

szárnyakat a Vodafone 

Magyarország Alapítvány 

három elhívatott 

pályázónak. A nyertes 

pályázók a Főállású Angyal 

Program keretében 

szeptembertől egy éven át 

dolgozhatnak egy fontos 

társadalmi ügy érdekében.  

Bővebben… 

Példaképnek állítható 

hétköznapi hősöket, 

mindennapi embereket 

keres a Médiaunió 

Alapítvány kedden 

indult társadalmi célú 

kampánya. 

Bővebben…  

Egy kérdés - egy válasz 

Kérdés: Meddig kell a létesítő okiratot az új törvények 

értelmében módosítani, amennyiben 2014. május 31-ét követően 

is közhasznúak szeretnénk lenni? 

 

 
Válasz: A módosított létesítő okiratokat 2014. május 31-ig lehet beadni 
a bíróságra Változás bejelentő űrlap segítségével.  

 

A Geopolitikai Tanács 

újabb hírlevele csatolva 

megtalálható.   
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