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

 

Budapesti Civil Információs Centrum  .  

Közelgő események 

 
 

2014. június 2.  
Számítógép-kezelői és informatikai fórum; 
 
2014. június 3. 
Általános pénzügyi ismeretek fórum; 
 

2014. június 4. 
Séta az életért. További információk itt. 
 
2014. június 5.  
Fórum a NEA-EPER rendszer használatáról; 
 

2014. június 12.  

Számítógép-kezelői és informatikai fórum; 
 
2014. június 16.  
Számítógép-kezelői és informatikai fórum; 
 

2014. június 24. 

Forrásteremtési ismeretek fórum; 

 

2014. június 26. 

Számítógép-kezelői és informatikai fórum; 
 

2014. június 30. 

Számítógép-kezelői és informatikai fórum; 

 

 

Rendezvényeinkre jelentkezni lehet a cic@szazadveg.hu e-mail címen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

  E számunk tartalmából… 
 

Idén már célba érhet az egy százalék 

Aktuális pályázatok 

 Ingyenes képzések a CIC-ben 

K&H gyógyvarázs mesedoktorok 

Séta az életért 

LAPSZÁM:  

2014/06 

Idén már célba érhet az egy 
százalék 

 
Idén már a köztartozást felhalmozó civil 

szervezetek is hozzájuthatnak a nekik szánt 

egy százalékokhoz: az adóhivatal a summából 

levonja a közadósságot, s a fennmaradó 

összeget utalja át. Az elmúlt esztendőben 

hozzávetőleg kétmillióan tettek felajánlásokat 

a civil szféra szereplőinek. 

Idén is szabadon határozhatnak az adófizetők 

arról, hogy felajánlják-e személyi 

jövedelemadójuk egy-egy százalékát. – A 

polgárok összességében tízmilliárdok sorsáról 

dönthetnek – mondta a Magyar Nemzetnek a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense. 

Aszalós Andrea példaként a tavalyi esztendőt 

említette meg, akkor összesen 25 milliárd 

forint sorsáról rendelkezhettek volna az 

érintettek. A lehetőséggel persze sokan nem 

éltek, mások pedig csak adójuk egyik 

százalékát indították útnak. Az elmúlt évben 

így összesen 14 milliárd forint átirányításáról 

határoztak a polgárok, az összegeket az 

államkasszától az egyházi vagy a civil 

szervezeteknek, esetleg a Nemzeti tehetség 

programnak szánták. 

 

Nagyjából egymilliárd forint azonban tavaly 

nem érhetett célba, a felajánlás ugyanis 

bizonyos okok miatt érvénytelennek számított 

– tudta meg a lap sajtóreferenstől. 

Leggyakrabban az fordult elő, hogy a felajánló 

magánszemély nem fizette be időben adóját, 

esetleg késve, a határidő után küldte el 

nyilatkozatát a hivatalnak. Máskor az okozott 

gondot, hogy az adófizető rosszul tüntette fel 

a szervezet adószámát, technikai számát, 

vagy nem írta alá az iratot. A hibák miatt 

megközelítőleg háromszázezer tétel nem 

juthatott el a címzetthez. Tavaly még nem 

juthatott hozzá a neki szánt pénzhez az a 

szervezet sem, amelyik köztartozást halmozott 

fel. Az idén a szabályok némileg megváltoztak, 

ezentúl ugyanis a hivatal beszámítja majd a 

közadósságba az egy százalékokból származó 

összeget, és a tartozás kiegyenlítése után 

megmaradó pénzt utalja át a társadalmi, 

kulturális vagy más szerveződésnek. 

 
 
Forrás: mno.hu 

2014. 
június 
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A Budapesti Civil Információs Centrum meghirdette képzéseit a fővárosi székhelyű civil 

szervezetek részére. 2014. június-júliusban 8 alkalommal 3 féle képzést tartunk, melyeken a 

részvétel ingyenes a budapesti székhelyű civil szervezetek számára.  

 

Képzéseink 3 témája a civil pályázatírás és projektmenedzsment, a civil szervezetvezetés és 

szervezetfejlesztés, valamint a civil jogi és gazdasági ismeretek. Az egész napos képzések 

interaktívak, tréneri kiselőadások után az elhangzottak feladatokkal történő begyakorlására 

kerül sor, amely lehetőséget nyújt a többi résztvevővel való megismerkedésre is, új 

kapcsolatok építésére. 

 

A megváltozott környezetben a civil szervezetek számára az egyik legnagyobb kihívás a 

financiális háttér biztosítása. Mára elmondható, hogy a legtöbb szervezet számára ez a 

pályázatok útján válik lehetővé. A civil pályázatírás és projektmenedzsment képzés a 

résztvevőknek ebben kíván segíteni. A pályázatírás és a projektmenedzsment külön szakmává 

vált, aminek változásaival kevés civil szervezet tud lépést tartani. A képzésen résztvevők 

megismerhetik a legnagyobb pályáztatókat, a pályáztatók szokásait, elvárásait és tapasztalati 

úton szerzett ismereteket kapnak a pályázatírásról. A képzés célja, hogy a résztvevők képessé 

váljanak önállóan egy sikeres és formailag befogadásra alkalmas pályázat elkészítésére, a 

pályázat lebonyolítására és elszámolására.  

 

A civil szervezetek egyre professzionálisabb működés irányába haladnak, ezt várja el tőlük a 

jogi szabályozó, valamint a for-profit és az állami szektor is az együttműködések során. Ma 

már nem elég a jó ötlet, a megvalósításhoz hatékony, átlátható, rugalmas és tiszta pénzügyi 

háttérrel irányított civil szervezetre van szükség, hogy megerősödjön a harmadik szaktor 

Magyarországon. A civil szervezetvezetés és szervezetfejlesztés képzésünk célja, hogy a 

résztvevők tudatosan tekintsenek szervezetükre, megismerjék a civil szervezetek életciklusait, 

jövőképet tudjanak adni, stratégiai célokat tudjanak meghatározni és ezek mentén priorizálni 

a feladatokat. A szervezeti identitás nőjön és a tudatos, hosszú távú gondolkodás fejlődjön. 

 

A civil jogi és gazdasági ismeretek képzéseinkre már nem tudunk több jelentkezőt fogadni, 

minden hely betelt. Az időpontokról és a képzések telítettségéről tájékozódhatnak 

honlapunkon. 

 

Egy fajta képzésen egy szervezettől csak egy személy vehet részt, ezzel szeretnénk megadni a 

lehetőséget minél több szervezetnek, hogy részt tudjon venni képzéseinken és ezzel fejlessze 

magát és szervezetét. Aki korábban részt vett már képzésünkön, ugyanarra a képzésre nem 

tudjuk jelentkezését még egyszer elfogadni.  

 

Jelentkezni lehet a honlapunkról letöltött jelentkezési lapon, azt kitöltve, szkennelve és 

részünkre e-mailben a cic@szazadveg.hu címre visszaküldve. További információ kérhető 

elérhetőségeinken e-mailben vagy a 06-1-479-5297 telefonszámon. 

 

Mindenkit szeretettel várunk képzéseinken! 

 

 

A Budapesti Civil Információs Centrum csapata 

Ingyenes képzések a Budapesti Civil 
Információs Centrumban 

 

 

Hírek a CIC tájáról 

 

 

 

 

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!  

 

Nem csak civil…  

K&H gyógyvarázs mesedoktorok 

 

 

A K&H gyógyvarázs mesedoktorok programját 

2010-ben indította, melynek célja, hogy 

személyes felolvasásokkal a kórházban lévő 

beteg gyermekek lelki gyógyulásához 

hozzájáruljanak. A program új elemmel 

bővült, a K&H youtube csatornáján online is 

elérhetőek a mesék, így még több gyermek 

fér hozzájuk nem csak a korházakban. A 

webes meseolvasásra bárki jelentkezhet 

honlapjukon. 

 

 

Forrás: khgyogyvarazs.hu 

 

Séta az életért 

 

 

A Magyarok Európában Egyesület negyedik 

alkalommal szervezi meg a „Séta az 

életért!...mert az élet alapvető emberi jog…” 

megemlékezését a meg nem született 

magzatokért. A június 4-i sétán lehetőség 

nyílik a találkozásra tanácsadókkal, 

segítőkkel, támogató szervezetekkel. 

További információk az esemény Facebook 

oldalán. 

 

 

Forrás: Magyarok Európában Egyesület 

Egy kérdés - egy válasz 

Kérdés: Mi a közhasznú jogállás előnye, mennyiben kaphat 

több támogatást egy közhasznú szervezet?  
 

Válasz: A Civil törvény alapján minden civil szervezet kaphat az 
önkormányzattól, államtól működési és programtámogatást is. 

Állami, önkormányzati feladatot csak közhasznú jogállással 
rendelkező szervezet vehet át szerződésben állami, önkormányzati 

szervtől. A közhasznú szervezeteknek juttatott adomány után 20 

%-os, tartós adományozás esetén további 20 %-os (tehát 
összesen 40 %-os) adóalap-csökkentő tételt vehet figyelembe az 

adományozó vállalkozás. 
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