
 

 

  

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Bódi Gábor 

 

1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.  

 

Telefon: 479-52-97   

 
E-mail cím: cic@szazadveg.hu 
 
Honlap: www.szazadveg.hu/foundation/civil  
 
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.  

 

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 23.  

Pénzügyi fórum, adományozás szabályairól; 

 

2014. június 24.  

Forrásteremtési ismeretek fórum; 

 

2014. június 26.  

Számítógép-kezelői és informatikai fórum; 

 

2014. június 30.  

Számítógép-kezelői és informatikai fórum; 

 

2014. július 1.  

Tájékoztató fórum a Civil Licit pályázatáról; 

 

2014. július 1. 

Jelentkezési határidő a TUTI Klub EuroVelo Kerékpártúrájára. További információk itt. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

  E számunk tartalmából… 
 

Civil szervezetvezetés képzés 

Aktuális pályázatok 

 Hetedszer is Civil Licit 

Véget ért a Bringázz a munkába kampány 

Szabadidősport tevékenység támogatása 

LAPSZÁM:  

2014/06/2 

Civil szervezetvezetés és 
szervezetfejlesztés képzés 

 

2014. június 11-én elkezdődtek a Budapesti 

Civil Információs Centrum 2014. évi nyári 

képzései. A képzéseken budapesti székhelyű 

egyesületek, alapítványok vehetnek részt.  A 

részvétel ingyenes.  

 

A képzések szerdán reggel 8:30-kor 

kezdődnek és körülbelül 16:30-ig tartanak. A 

képzésen minden résztvevő számára 

szendvicsebédet és italt biztosítunk.   

 

Jelenleg a civil szervezetfejlesztés és 

szervezetvezetés képzésre vannak még 

szabad helyek.  

 

A képzés célja, hogy a résztvevők képessé 

váljanak szervezetük stratégiájának, 

küldetésének és értékrendjének kialakítására, 

vezetőként a hatékony, fenntartható 

működést biztosítani. 

 

A képzéseink interaktívak, az előadók 

prezentációja után az elhangzottak 

feladatokkal történő begyakorlására kerül sor, 

amely lehetőséget nyújt a többi résztvevővel 

való megismerkedésre, ezáltal új kapcsolatok 

építésére. 

 

További információk a 479-5297-es 

telefonszámon vagy a cic@szazadveg.hu e-

mail címen kérhető, valamint bővebben 

olvashatnak a honlapunkon.   

A képzésre jelentkezési lap kitöltésével lehet 

jelentkezni, mely innen tölthető le. 

 
 
Várjuk Önöket sok szeretettel! 
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Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2014-es Civil Licit 

fenntarthatósági árverésen való részvételre, ahol felelős vállalatok számára bemutathatnak, 

árverésre és megvételre bocsáthatnak olyan szolgáltatásokat, amely vállalatok társadalmi 

felelősségvállalási programjába illeszthető. 

 

A Civil Licit Alapítvány célja, hogy elősegítse a környezeti és társadalmi fenntarthatóságot 

azáltal, hogy lehetőséget teremt a for-profit és non-profit szektor találkozására. E cél 

megvalósítása érdekében 2014-ben hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Civil Licit 

fenntarthatósági árverés, melynek során civil szervezetek egy rendhagyó aukció formájában 

kínálják megvételre a környezeti és társadalmi fenntarthatóságot elősegítő szolgáltatásaikat a 

felelős vállalatok, vállalkozások számára. A Civil Liciten a licitálók a megszokott gyakorlattól 

eltérően nem egy egyszeri támogatást, adományt kínálnak fel a civil szervezeteknek, hanem 

egy mindkét fél számára előnyös üzlet születik meg a kalapács leütésével. Az elmúlt hat évben 

több mint 60 szolgáltatás talált gazdára a liciten közel 15 millió forint értékben. Tudomásunk 

van több civil szervezetről, akik hosszú távú együttműködést építettek ki vállalatokkal a Civil 

Liciten való kapcsolatfelvétel után. A vállalatok által a szolgáltatásokért kifizetett ellenérték 

kétszeresen hasznosul, hiszen a vállalat lépést tesz a környezeti és társadalmi fenntarthatóság 

eléréséért, valamint támogatja az ezen a területen tevékeny non-profit szervezeteket. 

 

A Civil Licit egy civil szervezet számára egyfelől bemutatkozási és kapcsolat-felvételi lehetőség 

a vállalati szférával. Másfelől piaci lehetőség egy szolgáltatás értékesítésre, egy vállalati ügyfél 

megszerzésére. Ha egy civil szervezetnek már van olyan szolgáltatása, amelyet vállalatoknak 

nyújt, a Civil Liciten értékesítheti. Ha még nincs ilyen szolgáltatása, itt az alkalom, hogy 

kialakítson egyet. A Civil Liciten való indulással egy civil szervezet az adományok és a 

pályázatok mellett egy újabb forráslehetőséghez juthat. Emellett a Civil Licit Alapítvány 

segítséget és tanácsadást nyújt a civil szervezetek számára CSR szolgáltatásaik kialakítására 

és projektmenedzsmentjére. 

 

A Civil Liciten évről évre képviseltetik magukat nagy multinacionális vállalatok, illetve közepes 

és kisebb vállalkozások egyaránt. A felelős gondolkodás már elvárás egy eredményességre 

törekvő vállalkozással szemben, felelősségvállalási projektjeikhez a vállalatok keresik a 

területen tapasztalattal rendelkező szervezetek segítségét. A vállalkozások olyan 

szolgáltatásokat keresnek, amelyek beilleszthetőek CSR és fenntarthatósági 

tevékenységeikbe. Ezek a tevékenységek igen sokrétűek lehetnek, az eredményes pályázás 

érdekében érdemes tájékozódni. A Civil Licit Alapítvány tapasztalatai szerint a 

vállalkozásoknak versenyelőnyt jelent az, ha fenntarthatósági és CSR tevékenységükbe civil 

szervezetektől származó kapacitást és szaktudást vonnak be. Az árverés emellett egy nagy 

médiavisszhangot kiváltó esemény, amelynek PR- és reklámértéke is fontos a résztvevő 

vállalkozásoknak. 

 

A rendhagyó aukció célja egyfelől, hogy a civil szektor számára utat mutasson abban, hogy 

programjaikat, projektjeiket hogyan lehet a for-profit szféra intézményei számára is érdekessé 

és „eladhatóvá” tenni. Másfelől a program célkitűzése az is, hogy a civil szervezetek által az 

uniós forrásokból támogatott programokon keresztül elsajátított és felhalmozott tudásanyag, 

valamint a befektetett rengeteg munka ne vesszen el, hanem ezeket a jó gyakorlatokat, 

tapasztalatokat a vállalatok saját működésükbe átültessék. 

 

Ezzel kapcsolatban tájékoztató fórumot tartunk a centrum székhelyén 2014. július 1-

én 16 órától. Várjuk jelentkezésüket a cic@szazadveg.hu e-mail címen.   

 

Forrás és további információk a civillicit.hu-n. 

Hetedszer is Civil Licit 
 

 

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…  

Véget ért a Bringázz a munkába! 

kampány 

 

A tavaszi Bringázz a munkába! kampány 

rekordszámú, 9000 csatlakozója majdnem 2 

millió kilométert tekert 2014. április 22. és 

május 30. között. A regisztrált résztvevők a 

tavaszi kampány 5 hete alatt 63 millió forint 

benzinköltséget spóroltak meg és 300 tonna 

szén-dioxid kibocsátástól óvták meg a 

környezetet. A játékban ezúttal 2200 cég 

vagy intézmény vett részt, közülük kétszázan 

újonnan csatlakoztak. Részletes adatok és 

toplisták a kampány honlapján. 

 

Forrás: Magyar Kerékpárosklub 

 

Szabadidősport tevékenység 

támogatása 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata kiírta a 

2014. évi szabadidősport tevékenység 

támogatása pályázatát, 15 millió forintos 

keretösszeggel. A regisztrált, saját 

bankszámlával rendelkező sportegyesületek 

100-500.000 Ft közötti támogatást 

kaphatnak. További információk letölthetőek 

innen.  

 

 

Forrás: pafi.hu 

Egy kérdés - egy válasz 

Kérdés: Hogyan lehet egyesületet, alapítványt jogutóddal 

megszüntetni? 
 

Válasz: Egyesület és alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat 
át, egyesület egyesülettel, alapítvány alapítvánnyal egyesülhet. Új 

Ptk. 3:83. § Az alapítvány más alapítvánnyal történő 
egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az alapító akkor 

hozhat döntést, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon 

juttatását teljesítette. Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat 
az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél 

veszélyeztetésével. Új Ptk. 3:402. § (1-3) 
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