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Budapesti Civil Információs Centrum  
.  

Budapesti CIC 

Közelgő események 

 

 

 

2013. november 19. 

Általános pénzügyi ismeretek fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.   

 

2013. november 26. 

Partnerségi Információs Nap – Önkéntességről; Érdeklődni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  E számunk tartalmából… 
 

Tájékoztatás az 1%-ról 

Aktuális pályázatok 

Díjátadó 

Események 

 

LAPSZÁM:  

2013/11 

Törvénymódosítás és NEA pályázat: újabb 
lehetőségek a civil szervezetek számára 

 
A törvénymódosítás eredményeként a 
személyi jövedelemadó (SZJA) civil 

szervezetek javára felajánlható 1%-a 
tekintetében a kedvezményezett szervezetté 
válás feltételeit megkönnyíti a 2015. évtől. A 

regisztrált szervezetek legfontosabb 
alapadatai az adóhatóság hivatalos honlapján 
és a rendelkező nyilatkozat elektronikus 
formanyomtatványán listaként is 
megjelennek, segítve ezzel az adózói 
felajánlásokat. Az előzetes regisztráció 2015. 
évtől történő bevezetése egyúttal kiváltja a 

kedvezményezetti jogosultság utólagos 
igazolását, s ezzel lehetővé teszi, hogy a 
kedvezményezettek számára a felajánlott 
összegek 3 hónappal hamarabb átutalásra 
kerüljenek. 

Az új Ptk. közelgő hatálybalépésének 
következtében egyszerűsödnek a beszámoló-
készítés szabályai, a tapasztalatok alapján a 
civil szervezetek működési sajátosságaihoz 

igazodnak a megszűnés és átalakulás keretei. 
 
A törvényjavaslat a 2015. évi költségvetési 
évtől biztosítja, hogy a potenciálisan 
felajánlható civil SZJA 1%-os rendelkezések 
teljes összege a civil szervezetek 

támogatására álljon rendelkezésre, akként 
hogy a ténylegesen ki nem utalt összegnek 

megfelelő keret is rendelkezésre áll a NEA 
pályázatain keresztül, ezáltal növekszik a civil 
szervezetek számára elérhető forrás. 

forrás: civil.info.hu  

A 2014. évi NEA pályázati kiírások korai 
megjelentetésének alapvető célja, hogy a civil 

szervezetek működése kiszámíthatóvá váljon, 

a társadalom által elismert és fontosnak 
tartott munkájukat biztonságban és 
kiszámítható módon végezhessék. Szakmai 
programjaik forrás hiányában ne kerüljenek 
veszélybe, illetve azok megvalósítására már 
2014 elejétől is sor kerülhessen. Újdonság, 

hogy a működési és a szakmai pályázatok 
benyújtására egy időben van lehetőség. 
 
A támogatások visszatérítendő és vissza nem 
térítendő formában igényelhetik. Működési 
célú pályázatokon elnyerhető összeg felső 
határa 3 millió forint, a szakmai célú 

pályázatok esetén pedig 2 millió forint. A 2014 
áprilisától kezdődő támogatási időszakra a civil 
szervezetek pályázataikat a pályázati kiírásban 
meghatározott határidőig nyújthatják be 
(működési pályázat esetén: 2013.11.21-27. 
illetőleg szakmai pályázat esetén 2013.11.29-
12.02. kollégiumonként eltérő időben). A 

pályázati keretösszeg várhatóan működési 
célú támogatások finanszírozására 
kollégiumonként 317,7 millió forint, szakmai 
programok megvalósítására pedig 
kollégiumonként 190,6 millió forint. 
A pályázati folyamat során a civil 

szervezeteket az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő mellett a minden megyében 
elérhető Civil Információs Centrumok is 
segítik, részletes információk a 
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 
weboldalról érhetők el. 

2013. 
november 
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A Budapesti Civil Információs Centrum 2013. szeptemberi Partnerségi Információs 

napján „Dobd be magad!”  - címmel játékot hirdetett az eseményen részt vevő 

civilszervezetek képviselőinek számára, amelynek célja az volt, hogy a rendezvényen 

hallottakat mennyire tudnák beépíteni mindennapos tevékenységükbe. Az 

információs nap témája az összefogás volt, ezen belül is a civil-civil, és a 

nagyvállalati-civil együttműködés. A négy felvetésből álló kérdéssort tizenheten 

töltötték ki, közülük egyértelműen a Gördülő Tánccsoport Alapítvány válaszai voltak 

a legkiemelkedőbbek. 

 

A kérdőív egyik kérdése az volt, ha a szervezetről a másnapi újságban cikket 

jelentetnének meg, akkor mi lenne a címe, és mit mutatna meg szívesen a szervezet 

munkásságából. A „Világítótorony” megnevezés egyből megragadta figyelmünket, a 

könyvcsomag nyereményt mindenképp személyesen szerettük volna átadni az ötletet 

kreatívan felvázoló Gördülő Tánccsoport Alapítványnak: Ritáékkal egy kávézóban 

futottunk, pontosabban gurultunk össze. Kivételes lelkesedésük, mosolyuk és 

elkötelezettségük pillanattok alatt nyilvánvalóvá tette, jól döntöttünk.  A kerekes 

székes mozgássérültekből álló tánccsoport 1994. május 14-én alakult, azóta 

számtalan fellépésen és elismerésen vannak túl, a teljesség igénye nélkül érdemes 

megemlíteni az Országos Kortárs Összművészeti Fesztiválon elnyert „Post Scriptum”-

díjat, és Sárai Rita kitüntetését 2005-ben, amelyet a Pannon GSM Példakép 

Alapítványától vehetett át. 2001 óta alapítványként a civil létbe is bekapcsolódtak, 

pályáznak, támogatókat keresnek, 1%-ot gyűjtenek. 

 

Mi lehet küldetésük és sikerük titka? Azon túl, hogy be tudják mutatni, hogy a 

kerekes székkel élő mozgáskorlátozottak is képesek a teljes életre, sőt sokszor az 

élethez viszonyuló példaértékű hozzáállásukkal még teljesebben; a tánccal 

legyőzhetik a fizikai korlátokat, maradandó művészi produkciót képesek létrehozni, 

mindezen kívül felvállalják azt is, hogy saját örömüket megosszák, és segítsék is 

hasonló sorsú társaikat az újrakezdésben. A tagok bemutatkozásaikban mind arról 

számolnak be az alapítvány honlapján, mennyit töltetet adott nekik a csoport, öröm, 

barátság, szeretet jellemzi közös munkájukat. A fizikai akadálymentességet ők a lelki 

akadálymentességre is átfordítják, hiszen a lelki akadályokon is szó szerint 

átgördülnek, átvitt értelemben pedig együtt átrepülnek. A világítótorony mint jelkép 

a kérdéssor kitöltése jutott Rita eszébe, és annyira meg is tetszett neki, hogy jövő 

évi tervei között jelentős szerepet szán a szimbólumnak. „Mi vagyunk a révészek, 

akik átsegítjük az egyik oldalról a másikra a sérülteket. Világítótoronyként utat, 

irányt mutatunk az élet tengerén!” – írja megfogalmazásában. 

 

Különleges világítótornyok ők, mert nem örökre lebetonozottak egy tenger partján, 

hanem színes gördülő kerekeken járhatják be a világot, és az a színesség jellemzi 

repertoárjukat, közösségüket, táncaikat, de legfőképp szeretetteljes befogadó 

lelkivilágukat. Szívből ajánljuk, hogy keressék fel honlapjukat (gordulotanc.hu), ahol 

további híreket olvashatnak az alapítvány mindennapjairól, belepillanthatnak 

produkcióikba, megnézhetik a velük készített riportfilmet is.  

írta: Huszár Orsolya 

A Világítótorony-projekt 
 

 

Hírek a CIC tájáról 

 

 

 

2013. szeptember 10-től 

minden héten kedden 

14.00-től előadások 

lesznek személyes 

tanácsadással 

egybekötve 

székhelyünkön civil jogi, 

pénzügyi, pályázatírói és 

számítógép-kezelői 

témában. Jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu e mail 

címen lehet. 

 

 

 

2013. november 26-án 

újabb partnerségi 

információs napot tatunk 

az Eötvös10 Művelődési 

Központban, melynek 

központi témája az 

önkéntesség. Jelentkezni 

lehet a cic@szazadveg.hu 

e-mail címe.  

 

Nem csak civil…  

Jótékonysági pólóvásár a Down 

szindromás gyerekért! 

Az idei évben egy különleges 

rajzpályázatot hirdetett közösen a PHD 

Hungary a Down Egyesülettel. Az 

országos Mutasd meg, mekkora a 

szíved! témájú pályázatra Down-

szindrómás gyermekek munkáit 

várták. A rajzok alapján készült három 

grafika, amiket pólóra vagy textil táskára 

nyomva lehet megvásárolni. Az 

eladásokból befolyt összeg 100%-osan a 

Down Egyesület munkáját támogatja 

majd. 

 A Telekom adományvonalán az év 

végi két hónap kedvezményezettje 

az Igazgyöngy Alapítvány lesz. 

Az alapítvány az ország egyik 

leghátrányosabb kistérségében egy 

művészeti iskolát működtet, amely a 

tehetséggondozás mellett sajátos, 

művész alapú személyiségfejlesztésével 

– különös tekintettel a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekekre – sikeres oktatási, és 

eredményes integrációs modellt 

valósít meg. 

Egy kérdés - egy válasz 

Kérdés: Létesítő okiratot meddig kell módosítani a Civil 

törvénynek megfelelően? 

Válasz: A módosítás határideje 2014. május 31. 
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