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2017-es éves beszámoló beadása

2018. április 4., 17:00
XIII. kerületi Civil
Kerekasztal:
Adatvédelmi és -kezelési
törvény (GDPR)
Helyszín:
Angyalföldi József Attila
Művelődési Központ
(1131 Budapest, József Attila
tér 4.)

2018. április 11., 10:00
Pénzügyi fórum:
Éves beszámoló
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.
13.)

2018. április 16., 17:00
Jogi fórum:
Alapító okirat és jogszerű
működés a PTK, illetve a
Civil törvény aktuális
szabályozása szerint, a
közhasznúság
visszaszerzése
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

Hamarosan újabb határidő érkezik, ugyanis a civil szervezetek az elkészített beszámolójukat, valamint annak
közhasznúsági mellékletét (a beszámoló részeként minden szervezetnek a közhasznúsági mellékletet is ki kell töltenie,
függetlenül a közhasznú jogállástól) kötelező minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a
formanyomtatványt (PK-341 illetve PK-342) Ügyfélkapun/Cégkapun keresztül, vagy papír alapon megküldik az
Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf. 24.) részére. Fő szabály szerint kizárólag az arra jogosult testület által
jóváhagyott beszámolót lehet közzétenni, de az elfogadásról szóló jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet nem szükséges
becsatolni a beszámoló mellékleteként, azonban meg kell őrizni és be kell tudni mutatni egy esetleges későbbi
ellenőrzés folyamán.
Ha a civil szervezet a beszámolóval kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, és azt egy éven belül nem pótolja, a

2018. április 18., 17:00
Pénzügyi fórum:
Éves beszámoló

bíróság törvényességi ellenőrzést kezdeményezhet az illetékes ügyészségen. Emellett ha a szervezet saját honlappal is

Helyszín:
Aranytíz Kultúrház
(1051 Budapest, Arany János
u. 10.)

legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

rendelkezik, a beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét ott is köteles elhelyezni és annak megtekinthetőségét

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beszámolók benyújtásához szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el:
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok/beszamolok

2018. április 23., 16:30
III. kerületi civil fórum:
Cégkapu, Adatvédelmi és kezelési törvény (GDPR)

Megtévesztő megkeresések

Helyszín:
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Sajnos 2017. tavasza óta folyamatosan érkeznek bejelentések a civil szervezetek részéről, hogy telefonon

(1033 Budapest, Fő tér 3.)

elhitetni a kiszemelt "áldozatokkal", hogy az OBH megbízásából vizsgálják felül a civil szervezetek utolsó 3 (néha 5)

megkeresték őket az A&M Media Group Kft-től (www.alapitvanyokgazdalkodasa.hu). A hívók a mai napig azt próbálják
évi számviteli beszámolóját. Azt állítják, hogy a szervezetek csak az ő segítségükkel kerülhetik el a 100.000 Ft -

2018. április 24., 25. és

900.000 Ft körüli büntetéseket. Tavaly még 20.000 Ft+ÁFA összegért, a 2018 márciusában megkeresett

26., 12:30-14:30
Subscribe
Microsoft
Excel – 3Past Issues
alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

szervezeteknek már 40.000 Ft+Áfa összegért akarták "felülvizsgálni" és "kijavítani" a beszámolóikat. Ismételten
RSS
felhívjuk a figyelmet, hogy a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH feladata kizárólag azok
nyilvántartása és közzététele! Az OBH tartalmában, érdemében nem vizsgálja a beszámolókat, valamint a civil
szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ilyen vizsgálatokra ugyanis nincs hatásköre.
Az OBH csalás vétségének megalapozott gyanúja miatt feljelentést tett, ezért a BRFK-nál az ügyben nyomozás folyik.
Kérjük, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt mindenképp utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék azt az
illetékes törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak.

2018. április 24., 25. és
26., 15:00-17:00

Bővebben...

Microsoft Word és
szórólaptervezés – 3
alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

Pályázat
Civil Sziget
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő
közintézmények számára a Sziget 2018 fesztivál Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre.
Pályázatot nyújthatnak be azok a - legalább egy éve működő – civil szervezetek, illetve olyan közcélú intézmények,

A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztály részvételére, nevelésére, integrációjának segítésére,
problémáik megelőzésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programot
kívánnak megvalósítani. Az Iroda a programhelyszínen 100 szervezet számára tud helyet biztosítani.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, melynek határideje: 2018. április 15.

Rendezvényeinkre és
személyes
tanácsadásainkra a
cic@szazadveg.hu
email címen lehet
bejelentkezni, a
szervezet és a
képviselő nevének
megadásával.
A képzéseinken, mini
képzéssorozatainkon
és workshopjainkon
limitált létszámú
érdeklődőt tudunk
fogadni, a regisztrálás
tényéről válasz emailt
küldünk.
A személyes
tanácsadásainkon fél
órás időközökben,
előzetes időpontegyeztetés alapján
tudjuk fogadni önöket.
Bővebben...

A Budapesti Civil
Információs
Centrum
tevékenysége és
programjai az
Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
támogatásával
valósulnak meg a
CIC-18-0005
azonosító számú
pályázat keretében

Díj
Delfin Díj

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
oldalunkra.
Facebook oldalunkra.

A Magyar Telekom 2008-ban alapította meg a DELFIN Díjat, melyet évente ítél oda különböző kategóriákban a
legfenntarthatóbb vállalkozásoknak és társadalmi szervezeteknek pályázat alapján. A díj olyan cégek és NGO-k
elismerésére

szolgál,

teljesítménye

pedig

amelyek

elkötelezettsége

példamutató.

Odaítélésével

kimagasló,
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a
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Magyar

a

viszonyított
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fenntarthatósági

fejlődés

gondolatának
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népszerűsítését szeretné elősegíteni, és az azért tett aktivitásokat kívánja elismerni. A pályázatot elektronikusan
RSS
formában kell elkészíteni és benyújtani a következő email címen: fenntarthatosag@telekom.hu
fenntarthatosag@telekom.hu.. Az email tárgyában
mindenképp tüntessék fel: "DELFIN Díj 2018”
Határidő: 2018. április 30. 23:59
Bővebben...

Erste Higgy magadban! - Eredményhirdetés
Több, mint 95 000 szavazat, 289 pályázó, három győztes és 10 000 000 forintnyi kiosztott támogatás – számokban ez
volt a 2017-es Higgy magadban! pályázat, de a valóságban ennél sokkal több. A három nyertes pályázó a Nem Adom
Fel Kávézó, a Közösségi Gazdaság és a KisPapa Coaching nem csupán a magunkba vetett hit zászlóvivői,
hanem személyes történetükön keresztül megismerhető a sikerhez vezető út – mindannyiunkban ott rejlő – receptje
is.
Az idei sikertörténetekről az alábbi linkre kattintva olvashatnak bővebben.

Közfoglalkoztatás és foglalkoztatás
Állás- és szakképzési börzék Budapest Főváros Kormányhivatalának szervezésében
Állásbörze az V. kerületben
A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében Budapest
Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály és Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala
állásbörzét tart. Az esemény célja, hogy elősegítse a munkaadók és munkavállalók közötti kapcsolatfelvételt, alkalmat
biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra. A börzén az érdeklődő álláskeresőknek bemutatják az Út a
munkaerőpiacra projekt által nyújtott lehetőségeket.
További információért forduljon Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály
Foglalkoztatási Osztályához a foglalkozatats@08kh.bfkh.gov.hu email címen, vagy személyesen a 1082 Budapest,
Kisfaludy u. 11. szám alatt.
Időpont: 2018. április 26.,
26., 9:00-12:00
Helyszín: Aranytíz Kultúrház (1051 Budapest, Arany János u. 10.)

Állásbörze a XX. kerületben
A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson az álláskeresők és az állást kínáló cégek/vállalkozások találkozására,
azaz

megtalálják

a

munkáltatók

igényeinek,

felkínált

pozícióinak

megfelelő

munkaerőt.

Az

állásbörzén

tájékozódhatnak az aktuális támogatott OKJ tanfolyamokról, ingyenes tanácsadást kérhetnek önéletrajz írásra, jogi
szaktanácsadásra és személyesen találkozhatnak a munkáltatókkal.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Időpont: 2018. április 27., 9:00-12:00
Helyszín: Csili Művelődési Központ, színházterem (1201 Budapest, Nagy Győri István u. 4-6.)

Lehetőség
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Régi háztartási gépek cseréje
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Az elhasználódott háztartási gépek – mint például a hűtő vagy a mosógép – veszélyes, illetve veszélyes összetevőket
tartalmazó hulladékok. Ezeknek az anyagoknak az alkotórészei - adott esetben higany, arzén, ólom, kadmium
- veszélyt jelenthetnek környezetünkre, egészségünkre, ezért kellő odafigyelés mellett szabad csak megszabadulni
tőlük. Mindannyiunk közös érdeke, hogy az elavult, régi vagy elromlott háztartási gépek lehetőség szerint
újrahasznosuljanak, de legalábbis olyan helyen semmisítsék meg azokat, ahol szakértelemmel és fokozott
elővigyázatossággal járnak el. Sokan tapasztalták már, hogy az elromlott vagy elhasználódott, elektromos árammal
működő műszaki cikkeket az ilyen termékeket forgalmazó áruházakban az e célra rendszeresített konténerekben el
lehet helyezni. Kevesen tudják azonban, hogy amikor úgy döntünk, hogy a régi készülék helyett egy újat vásárolunk,
az új készüléket értékesítő kereskedő köteles ingyen visszavenni a régi készülékünket, függetlenül attól, hogy azt a
kereskedőnél vásároltuk vagy sem. Ha a fogyasztó házhoz szállítással rendeli meg új termékét, kérheti, és kérje is,
hogy a házhoz szállító autó vigye el a régi készüléket pluszdíjazás felszámítása nélkül.
Bővebben...
Keltető program 2018
A Keltető program társadalmi vállalkozás ötletek generálásához, teszteléséhez nyújt segítséget olyan szervezetek vagy
informális csapatok számára, akik hátrányos helyzetű, szegénységben/mélyszegénységben élő közösségekkel
dolgoznak. A Badur Alapítvány annak érdekében indította el programot, hogy piaci alapon működő és fenntartható
társadalmi vállalkozási ötletek szülessenek, melyek – hosszú távon- a hátrányos helyzetű közösség(ek) életminőségét
javítják. A program 4x1 napos workshopot és szakmai mentorálást nyújt, majd a program lezárása után az alapítvány
a legígéretesebb ötletekhez további pénzügyi/szakmai segítséget ad. A kezdeményezés szakmai partnere a SIMPACT
Nonprofit Kft.
20-ig.
A programra online lehet jelentkezni 2018. április 20-ig.

Bővebben...

Esemény
Zöld Civil Országos Találkozó
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A Kárpát-medencében működő magyar környezet- és természetvédők idén 28. alkalommal gyűlnek össze, hogy
tanuljanak

egymástól,

barátkozzanak,

megfogalmazzák

a

közös

elvárásaikat

a

környezetpolitikával

kapcsolatban. Április közepén Kalotaszentkirály – Zentelkén (amely először a találkozók történetében „határainkon túl”
kerül megrendezésre) szakmai beszélgetések, fórumok, tanulmányi kirándulások, közösségi- és kulturális programok
várják az érdeklődőket, akik ismerkedni akarnak az erdélyi tájjal, a magyar zöld civil mozgalommal és a
környezetvédelem aktuális kihívásaival. A részletes programterv az alábbi linkre kattintva érhető el.
Időpont: 2018. április 12-15.
Bővebben...

Kutatás
A legokosabb számítógép - Nvidia DGX-2

Az Nvidia bemutatta a főleg mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásokra használható újgenerációs
szuperszámítógépét. A DGX-2 küllemre egy igazi fenevad, számítási teljesítménye pedig több mint elképesztő. Az MIvel kapcsolatos kutatásokhoz rendkívül nagyteljesítményű gépekre van szükség, hogy képesek legyenek megbirkózni
az emberi elmét már meghaladó feladatokkal. A fantasztikus számítási manővert produkáló gépszörnybe a gyártó
16 darab Tesla V100 videókártyája került, melyek összteljesítmény tekintetében 512 GB-on működnek. A jó hír, hogy
a DGX-2 a kereskedelmi forgalomba is bekerül, viszont mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ilyen
szuperszámítógépre vágyik, a masina ugyanis mintegy 92 millió forintba fog kerülni.
Bővebben...

Környezetvédelem
Zöld Legó
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Lehet, hogy az alábbi információ valakiknek csalódást okoz, de a Marvel-szuperhősök, hasonlóan a többi figurához,
legókockához, kiegészítőkhöz, kőolajból készülnek, vagyis kőolajalapú műanyagból. A világ műanyagiparában

Információk
A cic@szazadveg.hu
email címre várjuk
aktuális híreiket,
eseményeiket,
amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben és
Facebook
oldalunkon!

általában is a fosszilis alapú műanyagok dominálnak. Az ipar kizöldítése miatt azonban újabban egyre több szektorban
fordulnak újra a bioműanyagok felé a PET-palack-gyártástól a játékiparig. A Lego nemrég bejelentette, hogy 2030-ra
méghozzá cukornádra. A vállalati közleményben sietnek leszögezni,
teljesen át akar állni a növényi alapú műanyagra, méghozzá
hogy nem esőerdőket fognak tovább pusztítani, a nád olyan területekről érkezik majd, amelyeken eddig is
mezőgazdasági termelés folyt. A Lego szerint mindenesetre az átállással - ha egyszer végigviszik - 70 százalékkal
csökken majd a vállalat ökológiai lábnyoma.
Bővebben...

Programok
Gyakran ismételt
kérdések

21 napos kihívás- A jótett ereje
Tudományosan igazolt tény, hogy 21 nap alatt egy új szokás már be tud épülni az életünkbe. Legyen ez az új szokás
az, hogy minden egyes nap teszünk valami jót másokért! Április 16-án indul útjára a kihívás, miszerint onnantól
számítva 21 napon keresztül nem feküdhetünk le úgy aludni, hogy ne tettünk volna legalább egy apró jó dolgot
valakivel vagy valamivel. Hogy mi legyen az aznapi jó cselekedet, azt Ön dönti el, ha szeretné, ez naponta változhat

Aktuális pályázatok

is.
A kihívással egyúttal egy olyan szervezetet is támogathat, akik nap mint nap esélyt adnak olyan állatoknak, akiket
kidobtak, megkínoztak, vagy elfelejtettek, és ezáltal halálra ítéltek. Értük dolgozik időt, energiát és pénzt nem kímélve
az Ürömi Állatotthon nagyszerű csapata, akik állami támogatás híján folyamatos küzdelmet vívnak azért, hogy minél

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

több állatot menthessenek meg.
Időpont: 2018. április 16. - 2018. május 6.
Bővebben...

Közfoglalkoztatás

Civil Díj 2018 Gála
Harmadik alkalommal írta ki Civil Díj pályázatát a NIOK Alapítvány a Civil Iránytű Alapítvánnyal együttműködve.
Céljuk kettős: minél szélesebb körben ismertté tenni a legjobb hazai civil szervezeteket és legsikeresebb projektjeiket,
ezáltal segítve a legjobbak 1% és egyéb adománygyűjtő kampányait, valamint a díjátadó gála keretei között egy

Jogszabályok,
hasznos linkek

évente ismétlődő, a szektor vezetőinek szóló esemény létrehozása, amely reményeik szerint a jövőben a jelentősebb
civil szervezetek rendszeres találkozóhelyévé válhat.
Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a Civil Díj 2018 Gáláján, ahol kiderül, hogy a szakmai zsűri kiket díjazott
a 7 különböző kategóriában, illetve a közönségszavazás nyertesére is fény derül.

Cégkapu

Időpont: 2018. április 17., 17:00
Helyszín: MagNet Közösségi Ház (1062 Budapest, Andrássy út 98.)
Bővebben...

I bike Budapest
A Magyar Kerékpárosklubnál egy olyan jövőért dolgoznak, ahol mindenki bringázhat, hiszen a bicikli a legegyszerűbb,

Elérhetőségeink

leggyorsabb, legszabadabb közlekedési eszköz. Azt szeretnék, hogy gyerekek, felnőttek és idősek is élvezhessék a
biciklis közlekedés előnyeit, ezért egy napra olyan várost varázsolnak Budapestből, amilyennek a jövőt elképzelik, idén
– többek közt - mini felvonulás is lesz kisgyerekes családoknak. A felvonulás egy örömtekerés a főváros legszebb

Keressenek minket
a Facebook-on
(Civil Információs Centrum -

részein, egyben demonstráció a belváros forgalomcsillapításáért, a rakpartok és a hidak bringázhatóbbá tételéért, a
Városligetben pedig az Olof Palme sétány megmentéséért.
Időpont: 2018. április 22., 14:00

Budapest) is!
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Bővebb információ, valamint a részletes túraútvonal az alábbi linkre kattintva érhető el.

Munkatársak
Munkatársak::
Bálint Eszter
Homorodi Emese
Mészáros Orsolya

Cím
Cím::
1037 Budapest,
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Telefon
Telefon::
+36 1 479 5297
Mobil:
+36 20 453 1800
Email
Email::
cic@szazadveg.hu

Weboldalunk

Facebookon!
Kövessen minket Facebookon!
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