
 

 

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 

 

 

 

 

2016. február 8.  

2015. évi NEA pályázati elszámolást segítő fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen 

lehet.  

 

2016. február 22. 

Jogi fórum – alapszabály módosítás tapasztalatai. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen 

lehet.  

 

 

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

CIB Bank pályázat 

 
Határidő: 2016. március 31.  

Közhasznú civil szervezetek, egyesületek, 
alapítványok pályázhatnak idén a CIB 
Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány 

„Tenni tudunk” pályázatán. A téma a 

gyermekegészségügy, különös tekintettel 
a korai fejlesztésre. Az alapítvány 
összesen 20 millió forintot oszt majd 
szét.  
 

A CIB Alapítvány pályázatának célja a korai 

fejlesztésre szoruló gyermekek 
esélyegyenlőségének, életminőségének 

javítása, fejlesztésük támogatása, a velük 
foglalkozó szakemberek, oktatók, szülők, és 
egyéb támogatói csoportok segítése. A 
pályázat keretében 2016-ban összesen 20 
millió forint összegű támogatás kerül 
szétosztásra, az egy pályázatra adható 

minimális támogatási összeg 2 millió forint. 

Az Alapítvány olyan közhasznú szervezetek 
jelentkezését várja, akik főként az újszülött és 

8 éves kor közötti gyermekekkel foglalkoznak. 
A pályázatra jelentkezni lehet a korai oktatást 
és gondoskodást biztosító szolgáltatásokkal, a 
veszélyeztetett gyermekek kiszűrését segítő, 
diagnosztikai és gyógyítási szolgáltatásokkal, 
de akár a korai gondozást végző szakemberek 

közösségének létrehozásával, beltéri és kültéri 
tanulási környezet kialakításával, illetve a 
társadalmi tudatformálást végző 
kezdeményezésekkel. 

 

 
 

Február 1-től két hónapig érkezhetnek be 
a CIB Alapítványhoz azok a pályázati 
anyagok, amelyek megfelelnek az alapítvány 
honlapján www.cib.hu/cibalapitvany 

található részletes pályázati kiírásnak. A 
támogatás odaítéléséről június 1-ig döntés 

születik. A pályázatok beadási határideje: 
2016. március 31.  
 
 

Elsősorban új programjaik megvalósításához 

pályázhatnak támogatásért a szervezetek, de 
nem kizáró ok, ha már meglévő 
kezdeményezés fejlesztésével, folytatásával 
jelentkeznek. A beérkezett anyagokat egy 

háromfős, független bíráló bizottság fogja 
egységes értékelési rendszer alapján 
előzetesen pontozni, a legtöbb pontot elért 
pályázók között pedig a kuratórium dönt a 
támogatás odaítéléséről. 

A CIB Alapítvány az elmúlt több mint 10 évben 
nagyságrendileg 100 projekt megvalósításához 
összesen 300 millió forintot meghaladó 
támogatással járult hozzá. 

 
 

forrás: nonprofit.hu  

  E számunk tartalmából… 
 

CIB Bank pályázat 

Aktuális pályázatok 

 Események 

 

LAPSZÁM:  

2016. február  

2016/2 
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1. Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak a civil szervezetnek, amely 
részesülni akar az 1 %-ból? 

Szerepeljen a NAV regisztrált civil kedvezményezettek listájában! 

A következő civil szervezetek részesülhetnek az adózók 1%-os felajánlásaiból: 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil. Tv.) 

szerinti egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és 

munkavállalói érdekképviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a 

magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két 

évvel, és 

 alapítvány, közalapítvány, amelyet a magánszemély rendelkező nyilatkozata 
évének első napja előtt legalább két évvel vett nyilvántartásba a bíróság, 

ha belföldi székhelyű és nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, 

továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint megfelel a Civil tv. 34. § (1) bekezdés 
d) pontja szerinti feltételnek; 

2. Mit tegyen tehát az a civil szervezet, amely kedvezményezett kíván lenni? 

A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából részesülni kívánó 

szervezet: 

 előzetesen regisztráltassa magát a NAV-nál! (Az adóhatóság a 2015. 

évtől kezdve, minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adott 

rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét, 

székhelyét.)  

 ismerje meg alaposan az 1996. évi CXXVI. Törvényt a személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (az 

esetleges utólagos módosításokkal együtt); 

 ismertesse meg potenciális támogatóival az 1% felajánlásának lehetőségét, és 

mindenképpen hozza tudomásukra az adószámát; 

 ellenőrizze, hogy a szervezet megadott neve, adószáma és székhelye pontos 

megfelelője a hivatalos, nyilvántartott adatoknak a NAV regisztrált szja 1%-os 

kedvezményezettek listájában; 

Tovább a teljes cikkre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útmutató az 1%-os jogosultságról, a gyűjtés 

feltételeiről 

 

Hírek a CIC 
tájáról 

 

 

 

A Budapesti Civil 

Információs Centrum 

honlapja:  

http://szazadveg.hu/f

oundation/civil 

 

 

2016-ben pénzügyi 

témakörben 

folyamatosan tartunk 

személyes tanácsadó 

órákat. Jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu 

címen lehet.  

 

 

 

Nem csak civil…  

Visegrádi Alap 2016. évi 
pályázatai kiírás 

 

Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy 

elősegítse elsősorban a visegrádi országok 

közötti szorosabb együttműködést a kultúra, 

a versenyképesség fejlesztése terén egyéni 

vagy közös kulturális és tudományos 

rendezvények támogatásával, az oktatás és a 

diákcserék előmozdításával, a kölcsönös 

turizmus fejlesztésével, a határon átnyúló 

együttműködések, valamint a tagországok 

civil kezdeményezéseinek és hallgatói 

mobilitásának támogatásával. 

forrás:nonprofit.hu  

Pályázat tehetséges magyar 

fiatalok támogatására  

 

 

Határidő: 2016. február 29.  

Az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő pályázatot hirdet 

tehetséges magyar fiatalok 

nemzetközi tanulmányi és 

művészeti versenyeken, 

diákolimpiákon való részvételének 

támogatására. 
 
Bővebben a pályázatról itt! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

forrás: socialbranding.hu  

  

Egy kérdés - egy válasz 

 

Kérdés: Mi a közfeladat? 

Válasz: jogszabályban meghatározott állami vagy 
önkormányzati feladat, amit a feladat címzettje 

közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban 
meghatározott követelményeknek és feltételeknek 

megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal 

való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges 
infrastruktúra biztosítását is.  
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