
 

 

  

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Mészáros Orsolya 

 

Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.  

 

Telefon: 479-52-97   

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

 

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  
.  

Közelgő események 

 

 

2015. október 12. 17 óra 

Számítógép-kezelői fórom. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen lehet. 

 

2015. október 13. 17 óra.  

Alapszabály-módosításával kapcsolatos tájékoztató; Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-

mailen lehet. Helyszín: V. kerület, Honvéd utca 22.  

 

2015. október 14. 17 óra 

Pénzügyi fórum, önkéntességgel kapcsolatos tudnivalók; Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-

mailen lehet. Helyszín: V. kerület, Honvéd utca 22. 

 

2015. október 26. 17 óra 

Számítógép-kezelői fórom. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen lehet. 

 

2015. október 27. 17 óra. 

Alapszabály-módosításával kapcsolatos tájékoztató; Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-

mailen lehet.   

 

2015. október 28. 17 óra. 

Pénzügyi tájékoztató, foglalkoztatás pénzügyi háttere. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-

mailen lehet.   

 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

Megtudhatja a civil szervezet, kik ajánlottak 

fel számára 1%-ot? 

 

Igen, 2015-től az adózó a rendelkező nyilatkozaton rendelkezhet úgy, hogy 

nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét a kedvezményezett 

szervezettel közöljék. /1996. évi CXXVI. törvény, 1§, (6)/ 

 

Az erre irányuló kérelmet elektronikus úton szeptember 30-áig lehet benyújtani. 

(Kitöltési útmutató a kérelemhez a NAV oldaláról tölthető le.) 

Az állami adóhatóság 2015. szeptember 30. és október 30. között kérelemre egy 

alkalommal elektronikus úton tájékoztatja a civil kedvezményezetteket a rájuk 

érvényesen rendelkező magánszemélyek nevéről, postai vagy elektronikus levelezési 
címéről. 

Miután a NAV-tól kikérte és megkapta az ehhez hozzájárulók adatait, a 

kedvezményezett felveheti velük a kapcsolatot, megköszönheti az 1%-ot és 

beszámolhat annak felhasználásáról. 

A kedvezményezett az ily módon rendelkezésre álló adatokat kizárólag a közhasznú 

tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, 

tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást 
követő 5 évig kezelheti. 

További értékes információhoz juthat a szervezet, ha az adóhatóságtól egyedi 

tájékoztatást kér a javára szóló érvényes és érvénytelen, valamint az el nem bírált 

nyilatkozatok számáról, régiónkénti megoszlásáról, továbbá az érvénytelen 
nyilatkozatok érvénytelenségének okairól és azok arányáról. 

 

 

forrás: nonprofit.hu  

  E számunk tartalmából… 
 

Változás 1%-kal kapcsolatban 

Aktuális pályázatok 

 Események 

 

LAPSZÁM:  

2015. október  
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A SPAR és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legújabb közös programja a 
cégcsoport valamennyi üzletére kiterjed országszerte: a vásárlók szeptember 
3-tól 9-ig a kijelölt termékek megvásárlásával – darabonként – 1 forinttal 

járulnak hozzá a szervezet karitatív céljainak megvalósításához. A Máltai 
Jótékonysági Termékek a SPAR ez időszakban érvényes katalógusában is 

szerepelnek. 

„A SPAR Magyarország életében kiemelten fontos a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal folytatott együttműködés, hiszen a társadalmi 
felelősségvállalás iránt elkötelezett vállalatként megtiszteltetés számunkra, 

hogy ezen a területen az egyik legnagyobb múltra visszatekintő hazai 
jótékonysági szervezetnek lehetünk partnerei. Mostani akciónkkal is ezt a 

partnerséget szeretnénk erősíteni, és bízunk benne, hogy minél több 
vásárlónk választja tudatosan a Máltai Jótékonysági Termékeket” – mondta 
Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. 

A két szervezet stratégiai együttműködésének eredményeként rászorulók 
tízezreihez jut el a segítség minden évben különböző formákban. A 
cégcsoport vásárlói a SPAR és INTERSPAR áruházban 

megvásárolható 200 és 500 forintos adománykártyákkal 
folyamatosan támogathatják a szervezet munkáját. Az 

adománykártyák értékesítéséből 2014-ben több mint 10 millió forint folyt be. 
A SPAR továbbá az általa forgalmazott környezetbarát bevásárlótáskák 
árából darabonként egy forintot ad át a szervezetnek, ami 2014-ben közel 8 

millió forintot jelentett. 

Az állandó támogatási formákon kívül a SPAR számos egyéb karitatív 
programban is részt vesz a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 

együttműködésben. Közös karitatív programuk a karácsony előtti „Adni 
öröm” adománygyűjtő akció, amely évente megszervezésre kerül a SPAR-
csoport 160 üzletében. Az akció során százezrek adakoznak minden évben az 

áruházakban, és tavaly több mint 250 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze a 
hátrányos helyzetű családok részére. 

 
 

forrás: Brandtrend  

Máltai Jótékonysági 
Termékek az üzletekben 

 

 

Hírek a CIC 
tájáról 

 

 

 

2015. júniustól 

indulnak képzéseink.   

Érdeklődni lehet a 

cic@szazadveg.hu e-

mail címen lehet.  

 

 

2015-ben is két 

hetente számítógép-

kezelői fórumot és 

személyes tanácsadást 

tartunk.  Érdeklődni és 

jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu e 

mail címen lehet. 

 

 

 

 

Nem csak civil…  

 
MOL Zöldövezet Program 2015! 

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Mol Magyarország idén 10-ik alkalommal 

meghirdeti a MOL Zöldövezet Programot, mely kiemelt célja – a zöldfelületek 

növelésén túl -, hogy a programok a tervezéstől a megvalósításig a helyi 

közösség aktív részvételével valósuljanak meg, valamint a kialakított területek 

gondozásában is vállaljanak szerepet. Bővebben itt! 

 

 

 

 

 

 

forrás: moll.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

forrás:nonprofit.hu  

Egy kérdés - egy válasz 

 

Kérdés: Mi a célszerinti juttatás?  

Válasz: A civil (közhasznú) szervezet által (közhasznú) 
alaptevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem 

pénzbeli szolgáltatás; 
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