
 

 

  

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. augusztus 11: 
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) irányainak 
meghatározására vonatkozó Partnerségi Fórum. Bővebb információ itt.  

 

2014. július 17. - 2014. augusztus 17. 

Csobbanj Európával! Európai Uniós Roadshow. Bővebb információ itt.  

 

 

 

 

 

 

Örömmel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket a cic@szazadveg.hu e-mail címre, 

amelyeket megjelentetnének hírlevelünkben.  

 

Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest) is!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

  E számunk tartalmából… 
 

Pénzügyi fogyasztóvédelmi civil háló 

Aktuális pályázatok 

Határon túli gyerekek… 

LAPSZÁM:  

2014/08 

Pénzügyi fogyasztóvédelmi 
civil hálót épít ki a jegybank 

 

Az MNB Igazgatósága országos civil 

pénzügyi fogyasztóvédelmi hálót 
szeretne kialakítani – közölte a 
jegybank közleményében. 

Indoklásként azt közölték, hogy az 
ország egész területén támogatni 

kívánják a fogyasztói tudatosság 
növeléséért, a jogérvényesítés 
elősegítéséért, valamint a pénzügyi 

kultúra fejlesztéséért dolgozó civil 
szervezeteket.  

Az MNB ennek érdekében július 15-én 
pályázatot írt ki a (például egyesületi, 
alapítványi formában működő), saját 

költségvetéssel és nyilvántartott 
tagsággal rendelkező, az elmúlt 3-5 
évben aktívan a fogyasztóvédelemben 

tevékenykedett nonprofit szervezetek 
részére. 

 

A közlemény szerint az erre az évre 

"kijelölt" pályázati keretösszeg 77,544 
millió forint. Egy szervezet legfeljebb 
17,5 millió forint támogatásban 

részesülhet. A vissza nem térítendő 
támogatási összeg akár a projekt 

teljes költségét fedezheti, de 
működési kiadásokra, bérekre nem 
fordítható. A támogatási kérelmeket 

augusztus 14-én 16 óráig lehet 
benyújtani. A támogatásokat a 

jegybank legkésőbb december 31-ig 
fizeti majd ki. 
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Az Erzsébet-program első három éve és a határon túli gyermekek táboroztatása volt 

a témája a Tusványoson felállított Erzsébet Sátor második kerekasztal-

beszélgetésének, amelyen Majthényi László, a Magyar Nemzeti üdülési Alapítvány 

főtitkára, Borza Teréz, az Erzsébet-tábor egyik szakmai vezetője és Lélfay Koppány, 
a Bethlen Gábor Alap vezérigazgatója vett részt.  

2011-ben a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány négy pályázat meghirdetésével 

indította el az Erzsébet-programot, a szociális üdültetés új rendszerét – ismertette a 

beszélgetés elején Majthényi László. – A célkitűzés az volt, hogy évente legalább 10 

ezer embernek tudjunk pihenési lehetőséget biztosítani, ezzel szemben a szociális és 

az Erzsébet-tábor pályázatok segítségével a három év alatt már több százezer 

érintett jutott üdülési lehetőséghez, közöttük több mint 180 ezer a gyermek. Idén, 

reményeink szerint, elérjük a 400 ezredik nyertes pályázónkat – emelte ki a főtitkár. 

Elmondta még, hogy az Erzsébet-táborok száma az első évhez képest 
megháromszorozódott. 

Borza Teréz porcelánművész, aki az Alkotóművészeti tábor szakmai vezetője, immár 

második éve vesz részt a Programban: – 3 hetes turnusokat szervezünk, egy nyár 

alatt közel 200 gyermeknek. Ez csodás lehetőség és öröm nemcsak nekik, de nekünk 

is: nézni a kis művészeket, meglátni a bennük rejlő lehetőségeket, felfigyelni 

tehetségükre, majd azokat, akik különösen kitűnnek a többiek közül, javasolni az 

Erzsébet Talentum Programba, ahol személyre szabott fejlesztőmunkában vehetnek 

részt, szakmai vezetőik irányításával. A tehetséggondozás komoly feladat, maga a 

jövő. Ezzel a lehetőséggel könnyítjük meg számukra a pályaválasztást – tette hozzá 

mosolyogva. 

 

– Az Alapítvány kiemelt figyelmet szentel a határon túl élő magyar gyerekek 

táboroztatásának – vette át a szót Majthényi László. – Már a Program első évében 

hirdettünk számukra pályázatot, a következő évben ezer, mára pedig már közel 3 

ezer, az anyaországon kívül élő gyermek juthat el a Balaton-parti, és az idén a 

székelyföldi Ivón felépült Erzsébet Táborba. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az 

első évtől együttműködött a Bethlen Gábor Alappal, ők finanszírozták az első 

Határtalan túra kiírásban a szórványban élő gyermekek utaztatását – hívta fel a 

figyelmet a főtitkár 

Lélfay Koppány, az Alap vezérigazgatója ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy céljuk 

olyan programok szervezése, amelyekkel a magyar-magyar kapcsolatokat fejleszteni 

lehet. – Az Erzsébet-tábor azért kiemelkedő fontosságú, mert a gyermekeknek 

lehetőségük van találkozni a határon túli magyar fiatalokkal. 

 

 

forrás: erzsebetprogramok.hu  

Határon túli gyerekek az Erzsébet 
táborokban 

 

 

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…  

Felhívás 

 

A budapesti Civil Információs Centrum augusztusban nyári szüntet tart. A beérkező 

levelekre nem tudunk azonnal reagálni. Megértésüket köszönjük! 

 

Üdvözlettel: 

Budapesti Civil Információs Centrum csapata 

 

 

Egy kérdés - egy válasz 

Kérdés: Hol tudok utána nézni, hogy a szervezetemnek milyen 

adózási kötelezettségei vannak? 
 
Válasz: Elsősorban a Civil Szervezetek: egyesületek, köztestületek, 

(köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. című 
kiadványból.  
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