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Hírlevél
2018. augusztus

Fontos
Eseményeink

elindult a NAV "Online Számla" felülete
Adatszolgáltatási kötelezettség - elindult

A Budapesti CIC
augusztus hónapban
előre láthatóan nem
szervez programokat
és személyes
tanácsadási napokat,
telefonon
korlátozottan lesz csak
elérhető, ezért
javasoljuk, hogy
kérdéseiket email
formájában juttassák
el hozzánk!
Türelmüket és
megértésüket
köszönjük!

A Budapesti Civil
Információs Centrum
tevékenysége és
programjai az Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő és
az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
támogatásával
valósulnak meg a CIC18-0005 azonosító
számú pályázati
projekt keretében.

Amikor egy szervezet a működése során valamilyen szolgáltatást végez (például szervez egy képzést), vagy
valamilyen termékét értékesíti (kiadványt vagy belépőjegyet árul), erről a tevékenységéről számlát köteles
kibocsátani, még abban az esetben is, ha ezt egy közhasznú cél elérése vagy az alapcél szerinti tevékenysége okán,
nem csupán forrásszerzés céljából teszi.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében
foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított általános
forgalmi adót (ÁFA) tartalmazó, belföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról. A kibocsátott számlák – és
számlával egy tekintet alá eső okiratok – adataira vonatkozó adatszolgáltatás a kiállítás utáni 5 naptári napon belül,
500 ezer forint vagy azt meghaladó összegű ÁFA-tartalom esetén 1 napon belül kötelező.

További információkért
látogassanak el
honlapunkra
honlapunkra,,
legfrissebb híreinket
pedig Facebookoldalunkon találják!

A számlakibocsátási

kötelezettség független az ÁFA alanyiságtól, tehát az a szervezet is köteles számlát kiállítani, amely alanyi ÁFAmentességet választott (abban az esetben választhatta, ha az éves ÁFA-köteles bevétele nem haladja meg az 5 millió
forintot) és valamilyen szolgáltatást nyújt, vagy terméket értékesít.
Ez az adatszolgáltatási kötelezettség a Nemzeti Adó- és Vámhivatal "Online Számla" rendszerén keresztül teljesíthető.
Az Online Számla rendszer használatához, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez előfeltétel az adózó
egyszeri regisztrációja.
Az adatszolgáltatási kötelezettséggel és a regisztrációval kapcsolatban segítség kérhető a NAV Infóvonalán (1819)
vagy írásban a https://www.nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html elérési út alatt a levélküldés funkciónál a „Számla
adatszolgáltatás, jogértelmezési kérdések” vagy a „Számla adatszolgáltatás, informatikai problémák” tárgy
kiválasztásával.
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Pályázat
Szervezetfejlesztés a CX-Ray segítségével

A CX-Ray Kft. csapata szoftverfejlesztőkből, szervezetpszichológusokból és sales-szakemberekből áll, termékeik pedig
a hálózattudomány, a big data elemzés és a cutting-edge interface design egyedi kombinácójának eredményei. A cég
jelen pályázati felhívásának célja a magyar egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítványok és nonprofit
szervezetek működésének hatékonyabbá tétele, az információ- és tudásáramlás minőségi javítása, valamint a
területen fennálló fluktuáció csökkentése. Pályázhat minden 20-150 főt foglalkoztató, magyar egészségügyi vagy
egészségügyet segítő alapítvány és nonprofit szervezet. A pályázat tárgya a CX-Ray Kft. szervezeti felméréseinek
(hálózatelemzés, elégedettségfelmérés és 360 fokos értékelés) egyszeri, térítésmentes használata. A pályázati adatlap
a www.event.cx-ray.com/palyazat oldalon érhető el.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Bővebben...

EU az Én Régiómban
Mindig arról álmodott, hogy részt venne egy három hetes, nemzetközi kommunikációs tréningen az EU központban?
Most mindez megvalósulhat, ha elmúlt tizennyolc éves, és csatlakozik az EU az Én Régiómban blogversenyhez.
Szemeljen ki egy Európai Unió által támogatott projektet és próbálja meg bemutatni egy blogbejegyzésben, hogy a
projekt milyen hatást gyakorol a vidéken élők életére. A bejegyzéseket ezután egy szakmai zsűri fogja átolvasni, és a
három szerencsés nyertes meghívást kap Brüsszelbe, hogy megismerhesse az Európai Bizottság kommunikációs
egységének munkáját. A belgiumi tartózkodást a nyerteseknek az Európai Bizottság teljes körűen finanszírozza,
beleértve az utazást és a szállást is.
Határidő: 2018. augusztus 31.

Bővebben...

Közfoglalkoztatás és foglalkoztatás
Közigazgatás a Szigeten
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Budapest Főváros Kormányhivatala idén két helyszínen is várja a fesztivál látogatóit a Szigeten. A Budapestinfo
Ponton a Kormányhivatal és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ közösen áll a fesztiválozók rendelkezésére,
ahol a Foglalkoztatási Főosztály tanácsadó és projektmegvalósító munkatársai két kiemelt munkaerőpiaci projektről,
valamint a kapcsolódó támogatásokról és képzési lehetőségekről nyújtanak széles körű tájékoztatást. Ezen a ponton
az érdeklődők játékos formában ismerkedhetnek meg többek között az állami foglalkoztatási szerv (Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat) szervezetrendszerével, főbb munkaerőpiaci alapfogalmakkal és egyéb, a munkavállalókat
érintő támogatási és szolgáltatási lehetőségekkel.
A 2016-os és 2017-es évhez képest újdonság, hogy a szokásos helyszín mellé immár beparkol a mobil ügyfélszolgálat
is, vagyis a kormányablak busz, így rögtön ügyintézésre is lehetősége nyílik majd a fesztiválozóknak.
Bővebben...

Lehetőség
Információs és Koordinációs Pontok
Az ország minden megyéjében megkezdődött a munka abból a célból, hogy az Információs és Koordinációs Pontok
hálózatot alkotva naprakész információkkal segítsék a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat, ami ráépül a
család- és gyermekjóléti központok megyei rendszerére. Az Információs és Koordinációs Központnak a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) ad helyet, amely koordinálja és szakmailag
támogatja a helyi infópontokat. A hálózati pontokon fogyatékosságügyi tanácsadók dolgoznak, feladatuk, hogy pontos
és releváns információkkal lássák el az érdeklődőket személyesen, telefonon és emailben is. A tanácsadók
együttműködnek a család- és gyermekjóléti központok szakembereivel, kapcsolatot tartanak a család- és
gyermekjóléti szolgálatokkal, valamint továbbadják az aktuális fogyatékosságügyi ismereteket. A projekt hosszú távú
célja egy országos hatókörű rendszer kialakítása, amely hatékonyan segíti a fogyatékossággal élő emberek
információkhoz, szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférését.

Bővebben...
Civil Kerék
A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány és több szervezetfejlesztő csoport szakértője közösen fejlesztett egy modellt,
mellyel a nonprofit civil szervezetek fenntarthatóságát kívánják elősegíteni. A „Civil Kerék” fenntarthatósági kérdőív
tulajdonképpen egy önértékelési eszköz, mely segítségével képet kaphatnak arról, hogy a szervezetük:
• hét kiemelt terület vonatkozásában hogyan teljesít,
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• mely területek fejlesztésével stabilizálható, vagy éppen fokozható fenntarthatósága,
• valamint az elérni kívánt társadalmi hatása.
A kérdőívre kapott válaszok alapján a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány diagnosztizálja azt a civil szervezetet,
amelynek tagjaként kitöltik az online kérdőívet. Nagyon fontos, hogy egy szervezettől legalább 5 fő válaszoljon, mert
így kaphatnak majd reális képet önmagukról.
A kérdőívek beérkezésének határideje: 2018. augusztus 15.
Civil Kerék felhívás
Kérdőív
A kitöltéshez kapcsolódó információk és segédlet

Tudomány
Mesterséges intelligencia az orvostudomány szolgálatában

Mesterséges intelligencia azonosította a korai stádiumú gyomorrákot egy japán kutatás során. A Riken Intézet és az
Országos Rákkutató Központ tudósainak közleménye szerint a mesterséges intelligenciának elég volt 0,004
másodperc,

hogy

eldöntse,

egy

endoszkóppal

készített

felvétel

korai

stádiumú

rákos

vagy

egészséges

gyomorszövetről készült-e. A feladathoz a neuronhálózatok alkalmazásán alapuló, úgynevezett mélytanulás
technológiáját használták. A gép a rákos szövetek képeit 80 százalékos pontossággal ítélte betegnek, míg az
egészséges szövetek képeit 95 százalékos pontossággal vélte egészségesnek– a tudósok szerint ez a találati arány
közelít a nagy tapasztalattal rendelkező szakorvosokéhoz.
Bővebben...

Oscar, az okoskuka
A globális felmelegedés mellett az emberiségnek egy másik, igen súlyos problémával is meg kell küzdenie: az egyre
nagyobb mennyiségben termelődő szeméttel. Sokszor komoly probléma, hogy a háztartási szemetet nem szelektíven
gyűjtjük össze, pedig ha ezt tennénk, már az is nagy segítséget jelentene az újrahasznosításban. Az amerikai
Autonomus

Inc.

a

napokban

indította

el

új

Kickstarter-projektjét:

az

Oscar

névre

keresztelt

készüléket,

ami egyszerűen eldönti, ha egy szemetet teszünk bele, hogy az újrahasznosítható-e vagy sem. Oscart a világ első,
mesterséges intelligencián alapuló szemeteseként hirdetik, amely egy wifin keresztül kommunikáló, 640x480 pixel
felbontású kamerán keresztül képes eldönteni és "megnézni", hogy a beledobott szemét újrahasznosítható-e, és
ennek megfelelően küldi egyik vagy másik tartályába azt. A szemetes maga is újrahasznosítható kartonlemezekből
készült, a tárolókhoz pedig a természetben lebomló zacskót lehet használni.
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Környezetvédelem
Gombából készült ökotégla
Szívesen lakna gombából épült házban? Elsőre elképzelhetetlen ötletnek tűnhet, azonban a melbourne-i RMIT
University kutatói gondoltak egyet, újrahasznosítottak három olyan anyagot, melyek egyébként a szemétdombon vagy
a komposztban kötnének ki (lepketapló gomba, üveghulladék és rizs héja), és megalkottak egy új, kis környezeti
terhelést jelentő építőipari terméket. A gombatéglák szigetelőanyagnak a leghasznosabbak, ugyanis sokkal jobb
hőmegőrző tulajdonságaik vannak, mint a polisztirénnek vagy a farostlemeznek, és természetes alapanyaguk miatt a
tűzveszély is kisebb az ilyen tégláknál. A gombatégla másik előnye, hogy hangyabiztos, ezt a tulajdonságát a rizshéj
szilícium-dioxidnak és az üvegnek köszönheti, ettől kevésbé "étvágygerjesztő" a hangyák számára az ebből készült
épület.

Bővebben...

Hulladékvadászat
A legtöbb esetben megvan a lakosság részéről a hajlandóság szemétszedések szervezésére, de sok esetben nincs
kivel, vagy nincs aki segítsen az elszállításban. Ebben nyújt segítséget egy most induló közösségteremtő honlap, a
szemétszedés.hu, a JÖN Alapítvány gondozásában. Az alapítvány célja, hogy a lakosságot minél szélesebb körben
bevonja környezetünk megmentésébe és tisztán tartásába. A hulladékprobléma bemutatását a hulladekvadasz.hu
oldalon kezdték el 2016-ban, a most induló honlapon ennek megoldására kívánnak lehetőséget nyújtani a
természetvédelem iránt elkötelezett lakosság számára is, valamint a kezdeményezéssel lehetőséget kívánnak
biztosítani

különböző

szemétszedési

akciók

szervezésére,

reklámfelületként is szolgál az egyes akciók népszerűsítésében.

lebonyolítására.

A

honlap

mindemellett

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

Gyakran ismételt
kérdések

Bővebben...

Szívószálmentes augusztus

Aktuális pályázatok

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

Közfoglalkoztatás

Jogszabályok,
hasznos linkek

Ön is észrevette, hogy a vendéglátóhelyeken már kérés nélkül is tesznek az italokba szívószálat? De vajon hova kerül
ez a rövidéletű luxuscikk? Jó esetben hulladéklerakókba, néha a szelektív gyűjtésen keresztül újrahasznosítják, és

GDPR

sajnos nagyon gyakran tengerekben, óceánokban, tavakban végzi, ahol súlyos károkat okoz a vízi élővilágban.
Kérdés, hogy van-e akkora élvezeti faktora egy ilyen “szívásnak”, hogy beáldozzuk érte az óceáni/tengeri állatvilágot,
és ezzel kirúgjuk a lábát egy olyan ökoszisztémának, aminek a csúcsán mi vagyunk?
Csatlakozzon Ön is a Felelős Gasztrohős csapatának kezdeményezéséhez és egy hónapig ne kérjen szívószálat italába!

Cégkapu

A megmozdulás keretében lehet játszani is: posztoljon egy fotót, amin szívószál nélküli itala látható #szívószálmentes
taggel instagramon vagy facebookon, ugyanis a posztolók között kisorsolnak egy 6 db-os fém szívószál készletet, egy
10 000 Ft értékű két személyes vacsorát a Törökmézben és egy 15 000 Ft-os vouchert a Larus Étterembe.
Bővebben...

Elérhetőségeink

Programok
Minecraft városépítő kalandtábor

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

Kaland és építkezés a valóságban és a minecraft világában! Az AZTA Közösségi Kézműves és Barkácsműhely
munkatársai szeretettel várják azon gyerkőcök jelentkezését, akik szeretnék felfedezni Budapest egy-egy érdekes
városrészét, történetét, épületeit, lakóit. Délelőttönként kalandjátékok várják őket a budapesti nagyvárosi dzsungel
egy-egy negyedében, ahol megismerkedhetnek a hely, a házak, az utcák-terek és a benne élők történetével és

Munkatársak
Munkatársak::
Bálint Eszter
Homorodi Emese
Mészáros Orsolya

legendáriumával. Délután pedig a minecraft kreatív építő funkcióját használva újra megtervezhetik, és meg-, illetve
átépíthetik a délelőtt körbejárt városi tájat, vagy annak valamelyik érdekes darabját.
Időpont: 2018. augusztus 13-17.
Helyszín: AZTA Közösségi Kézműves és Barkácsműhely (1145 Budapest, Bosnyák u. 7/B)

Cím
Cím::
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.

Bővebben...

Mesterségek Ünnepe

Telefon
Telefon::
+36 1 479 5297

Idén augusztus 17-20. között 32. alkalommal változik a Budavári Palota a kézművesek legnagyobb Kárpát-medencei

Mobil:
Subscribe
Past Issues
+36
20 453 1800
Email
Email::
cic@szazadveg.hu

ünnepévé. A Mesterségek Ünnepén idén is a hajdani vásárok utánozhatatlan hangulatával, közel
1000 kézműves
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mesterrel, többszáz fellépővel, egész napos színpadi programmal, mesterségbemutatókkal, a kézműves gasztronómia
remekeivel és népi játszóházakkal várják a látogatókat.
Időpont: 2018. augusztus 17-20.
Helyszín: Budai Vár (1014 Budapest, Országház u. 2.)
Bővebben...

Zöld Pici Piac
A Zöld Pici Piac egy fenntartható dizájnvásár, ahol kifejezetten kismamák, gyerekek, babák számára lehet hazai
készítők környezetbarát, bio és öko termékeit megvásárolni. Az esemény háziasszonya Nagy Réka "Ökoanyu" lesz, aki
ingyenes fürdőbomba készítő workshopot tart majd a résztvevőknek. A vásáron becsületkasszás adománygyűjtési
akciót is tartanak a kiállítók gyönyörű termékeiből, a bevétel teljes egészét pedig a Koraszülöttekért Országos
Egyesület számára ajánlják fel.
A vásárra, valamint a programokra is teljesen ingyenes a belépés.
Időpont: 2018. augusztus 25., 9:00-16:00
Helyszín: A Grund (1082 Budapest, Nagytemplom u. 30.)
Bővebben...

Családi Mozgásfesztivál
Ingyenes szabadidősport rendezvényre invitálnak minden kedves érdeklődőt a Mozgásfesztivál szervezői, ahol a
vidámság kerül előtérbe! A résztvevők rengeteg mozgásformát próbálhatnak ki, úgy mint a forgótenisz, TRX,
kötélugrás, snookball, nordic walking, ráadásul mindent egy helyen! Az eszközöket a szervezők biztosítják, Önöknek
csupán egy dolga van, elmenni!
Időpont: 2018. szeptember 2.
Helyszín: Millenáris Park (1024 Budapest, Fény u. 16.)
Bővebben...

Weboldalunk

Facebookon!
Kövessen minket Facebookon!
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