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Ombudsmani vizsgálat a 2016-os SZJA 1%-okról való rendelkezés érvényességéről

2018. november 17., 8:30-16:30
Pályázatíró képzés (alapszint)
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u. 8-10.)
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2018. november 24., 8:30-16:30
Pályázatíró képzés (alapszint)
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u. 8-10.)
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2018. november 28., 10:00–11:30
Netes kommunikáció a gyakorlatban
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány

2017-ben, az akkor hatályos szabályozás alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal csaknem 15 000 rendelkező

(1037 Budapest, Hidegkuti N. u. 8-10.)

nyilatkozatot tekintett érvénytelennek. Az ügyben ombudsmani vizsgálat indult, melynek keretében Székely László
alapjogi biztos vizsgálata feltárta, hogy a nyilatkozatokat nagy számban azért érvénytelenítették, mert az adózók

2018. november 28., 14:00–15:30
Netes kommunikáció a gyakorlatban
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u. 8-10.)

adóazonosító jele nem szerepelt egyidejűleg a benyújtott nyilatkozat formanyomtatványán és a felhasznált borítékon
is. A jogszabályi előírások módosítása következtében az SZJA 1%-áról 2018. évben tett rendelkező nyilatkozatok
érvényességéhez már elegendő volt az is, hogy az adózó a választása szerint csak egy helyen tüntesse fel az
adóazonosító jelét. Mindezekre tekintettel az ombudsman felkérte a pénzügyminisztert, hogy fontolja meg a 2016os adóévre vonatkozóan a 2017-ben tett, az akkor hatályos szabályozás alapján érvénytelennek minősülő rendelkező

A programváltoztatás
fenntartjuk!

jogát

nyilatkozatok utólagos, különleges elbírálását, valamint az SZJA 1 %-ának felajánlásáról rendelkező törvény
módosítását. Ennek elfogadását követően a korábban érvénytelennek minősült rendelkező nyilatkozatok alapján
- amennyiben nincs más alaki hibájuk és lehetséges a rendelkező adózó beazonosítása - az eddig ki nem utalt, és így

Rendezvényeinkre és személyes
tanácsadásainkra a
cic@szazadveg.hu email címen
lehet bejelentkezni, a szervezet
és a képviselő nevének
megadásával.

a központi költségvetésbe olvadt összegeket folyósítani tudnák az érintett egyházak és civil szervezetek részére. Ez az
intézkedés 29 egyházat és több mint 4000 civil szervezetet érinthet.
Bővebben...

A képzéseinken, mini
https://mailchi.mp/1607a56f9e4e/cic-novemberi-hrlevl
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Élénk érdeklődés kísérte a Civil Info - NEA 2019 országos rendezvénysorozat budapesti fórumát pénteken, melyet
a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága a helyi Civil Információs
Centrumok közreműködésével szervezett. A rendezvényt Nagy Zoltán - a Századvég Alapítvány oktatási és
projektigazgatója - köszöntője után Szalay-Bobrovniczky Alexandra nyitotta meg. A humán főpolgármester-helyettes
beszélt a Fővárosi Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának fontosságáról, a Fővárosi Civil Iroda
működéséről, a nyitott pályázati lehetőségekről és a jövő évi tervekről, mely elsősorban a sportolásra és aktív
szabadidős tevékenységekre fókuszál majd, mivel 2019-ben Budapest lesz Európa Sportfővárosa.
Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkára
felvázolta a civil területet érintő rövidebb-hosszabb távú célokat, beszélt a kihívásokról, illetve a tervezett és az

A Budapesti Civil
Információs Centrum
tevékenysége és programjai
a Miniszterelnökség és a
Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásával
valósulnak meg a CIC-180005 azonosító számú
pályázati projekt keretében.

Országgyűlés felé előterjesztett Civil Törvénnyel kapcsolatos módosítási javaslatokról.
Ezzel

összefüggésben

Dr.

Kecskés

Péter,

a

Miniszterelnökség

Civil

Kapcsolatok

és

Társadalmi

Konzultáció

Főosztályának főosztályvezetője előadást tartott a várható jogszabályi változásokról és ennek hátteréről, céljairól és a
támogatások

kibővítésének

szükségességéről;

a

civil

terület

sajátosságairól,

az

állami

forrástámogatások

felhasználásának alakulásáról, valamint a 2019-es lehetőségekről.
Furka Ágnes döntéstámogatási referens pedig gyakorlati tájékoztatót tartott a 2019-től elérhető "Egyszerűsített
támogatás" igényléséről, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) jövőre bevezetendő egyéb változásairól.

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

A témával kapcsolatos visszajelzéseket várják a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi
Konzultáció Főosztálya munkatársai, kérjük, hogy amennyiben kérdések merülnek fel, küldjék el nekünk a
cic@szazadveg.hu email címre!

Pályázat
Ön választ, mi segítünk
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A Tesco áruházlánc jövőre is elindítja a helyi civil szervezeteket támogató pályázati programját, melynek célja, hogy
olyan jótékony kezdeményezéseket karoljon fel, amelyekkel az országos hálózat áruházainak környezetében élő helyi
közösségek számára a legfontosabb civil tevékenységek megvalósítását segíti. A program 2016-os indulása óta az
áruházláncot

a

Magyar

Adományozói

Fórum

támogatja

szakmai

partnerként

a

teljes

pályázati

folyamat

menedzselésében, ennek részeként a beérkezett projektek értékelésében is. A MAF szakértői bírálata alapján
kiválasztott, körzetenként két-három projektötletre a Tesco vásárlói 2019. január 21. és február 17. között
szavazhatnak majd az áruházakban. A programban valamennyi, a szavazási szakaszba bejutott szervezet vagy csoport
támogatásban részesül, ők 400, 200, illetve 100 ezer forintot kaphatnak a szavazatok számának függvényében.
Az érdeklődő civil szervezetek, informális csoportok 2018. november 16-ig adhatják be pályázatukat a program
weboldalán.
Bővebben...

Good Impact
A Civil Impact Nonprofit Kft. pályázatot hirdet civil szervezetek számára a 2019-es Good Impact eseményen való
részvételre. A rendezvény küldetése, hogy partnerségeket hozzon létre civil szervezetek és vállalatok között, valamint
https://mailchi.mp/1607a56f9e4e/cic-novemberi-hrlevl
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lehetőséget kíván teremteni a forprofit és a nonprofit szektor találkozására oly módon,Translate
hogy a civilRSS
szféra
megmutathassa a benne rejlő üzleti értékeket, lehetőségeket, amivel valós piacot alakíthat ki a vállalatok számára. A
Good

Impactre

olyan

szervezetek

jelentkezését

várják,

amelyek

szeretnének

vállalatoknak

szóló

konkrét

szolgáltatásokat bemutatni és megvételre kínálni.
A rendezvényen való részvételt a civil szervezetek jelen pályázat keretében nyerhetik el, melynek benyújtási
határideje: 2018. november 18., 24:00

Bővebben...

Lehetőség
Felelős Társadalomért Program
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A KPMG 2018-ban is meghirdeti a „Felelős Társadalomért Program - az egészségért” című pályázatát, melynek célja
az egészségügy területén működő közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és átlátható működésének
támogatása. Ennek keretében komplex együttműködési lehetőségeket (pro bono szolgáltatást, adományt működési
költségekre, már nem használt, de működőképes eszközöket jogtiszta szoftverekkel) kínálnak az egészségügy
területén működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú nonprofit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi
vállalkozások számára.
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 23., 15:00
Bővebben...

Mozaik Hub képzések
Vajon hogyan lehet egyszerűen mérni egy civil szervezet tevékenységének a hatását? Mit kezdhetünk ennek
adataival? Hogyan értsük meg és modellezzük tevékenységünk pénzügyeit és hogyan tervezzünk, hogy stabilan,
biztosan és átláthatóan működjünk? Miért dolgozzunk önkéntesekkel? Mi motiválja az önkénteseket és mi a szervezet
vezetőit? Miért szükséges a célcsoportok meghatározása a tudatos szervezeti kommunikációhoz és annak
megtervezéséhez?
Megannyi kérdés, melyekre a Mozaik Zsidó Közösségi Hub szervezésében megrendezésre kerülő tematikus,
kifejezetten civil szervezeteknek szóló képzéseken kaphatnak választ az érdeklődők.
A 3 alkalmas képzések díjmentesek, azonban regisztrációhoz kötöttek.
https://mailchi.mp/1607a56f9e4e/cic-novemberi-hrlevl
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Társadalmi felelősségvállalás
Mentés másként! Konferencia
Merre tart a világ? Kinek van hatása rá? Geszti, Kárász, Schubauer, Lakatos, Szalay... és sorolhatnánk a saját
szakmájuk legjobbjait, akik együtt gondolkodnak a világról ezen a november végi délelőttön!
A második alkalommal megrendezésre kerülő Mentés másként! Konferencia küldetése, hogy összekapcsolja azokat,
aki tesznek a világért, mert a szervezők hisznek abban, hogy igazából "csak" personal responsibility létezik, és a sok
egyéni lépés és tett hozza létre a vállalati és a társadalmi felelősségvállalást, így a látható eredményeket. Az
eseményen HR, kommunikációs és CSR szakemberek, civil szervezetek, startupok és társadalmi vállalkozók
igyekeznek táptalajt teremteni az értékes gondolatoknak, jó gyakorlatoknak, találkozásoknak.
A konferenciára civil és nonprofit szervezetek számára kedvezményes jegyet itt lehet vásárolni, melynek ára 3000
Ft/fő.
Ugyanakkor az esemény egy másik része egy ebéddel egybekötött beszélgetés, valamelyik választott asztalnál ülő
témavezetővel és az asztaltársaság többi tagjával. Itt egy, a témavezető által választott, de a közös diskurzus alapján
kialakuló, vélhetően izgalmas beszélgetés részesei lehettek.
Ezt utóbbira szóló jegyet itt lehet megvásárolni. Az ebédre csak a konferencia részvételi jegyének megvásárlásával
együtt lehet regisztrálni, külön nem lehetséges. A kötetlen beszélgetés + ebéd ára 3000 Ft/fő.
Időpont: 2018. november 27., 9:00-15:00
Helyszín: József Attila Színház (1134 Budapest, Váci út 63.)
Bővebben...

Mikulásgyár
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Idén is megnyitja kapuit a MikulásGyár a Magyar Vöröskereszt szervezésében. A programsorozat célja a
mélyszegénységben élő nagycsaládok, így rengeteg gyermek segítése a karácsonyi ünnepek apropóján. A MikulásGyár
hitvallása a humanizmus természetéből fakadó szolidaritás, mely nem ismer különbséget gyermek és gyermek között,
küzd a diszkrimináció ellen és független a mindenkori politikától.
A MikulásGyár idén is elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, könyvet,
játékot, édességet vár adományként. Fontos hangsúlyozni, hogy a rászorultaknak tartós élelmiszerre van a
legnagyobb szükségük, így lehetőség szerint minél több konzervet, tésztát, lisztet, cukrot, rizst, olajat stb szeretnének
továbbadni. A MikulásGyár természetesen nagyon szívesen fogad játékokat, könyveket is, ám arra kérik az
adományozókat, hogy csak olyan állapotút vigyenek, amilyet maguk és gyermekük is szívesen fogadna.
Az ajándékokat, adományokat, felajánlásokat nem szükséges becsomagolni, akár kézben, akár dobozban, akár
nejlonzacskóban is örömmel veszik, de aki szeretne, pénzzel és önkéntes munkával is segíthet.
Időpont: 2018. november 30. és december 21. között
Helyszínek: Millenáris Park (1024 Budapest, Kisrókus u. 16-20.), Lurdy ház (1097 Budapest, Könyves K. krt. 1214.)
Bővebben...
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Jószolgálat-díj

A Jószolgálat-díjat 2016-ban azért alapította a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány, hogy a különböző területeken
szociális

munkát

végzők

áldozatos

és

példaértékű

munkáját

bemutassa,

valamint

a

szociális

életpályákat

népszerűsítve azok társadalmi elismertségét növelni tudja. Az alábbi öt kategóriában idén is jelölhet bárki olyan
személyt, akinek munkáját, életpályáját elismerésre méltónak tartja: családokért végzett szociális munka,
kisebbségekért végzett szociális munka, fogyatékkal élőkért végzett szociális munka, idősekért végzett szociális
munka, hajléktalanokért végzett szociális munka.
A jelöléseket az alábbi oldalon keresztül lehet megtenni 2018. november 30-ig:
http://www.joszolgalatdij.hu/jeloles
Bővebben...

Közfoglalkoztatás és foglalkoztatási programok
https://mailchi.mp/1607a56f9e4e/cic-novemberi-hrlevl
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Az Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt keretében Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály és a
IV. kerületi Hivatal állásbörzét tart, melynek célja, hogy elősegítse a munkaadók és munkavállalók közötti
kapcsolatfelvételt, és alkalmat biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra. Az állásbörze keretén belül az
érdeklődő álláskeresők bepillantást nyerhetnek az Út a munkaerőpiacra projekt által nyújtott lehetőségekbe.
Az eseményről további információért Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási
Osztályhoz fordulhatnak a foglalkoztatas@04kh.bfkh.gov.hu email címen vagy személyesen a 1043 Budapest, Kassai
u. 24/b szám alatt.
Időpont: 2018. november 15., 9:00-13:00
Helyszín: Budapest Főváros IV. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály (1043 Budapest, Kassai u. 24/B)

Állásbörze a XI. kerületben
Az Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási
Főosztály és a IX. Kerületi Hivatala állásbörzét tart. A rendezvény helyszínét az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit
Kft. biztosítja. Az állásbörze célja, hogy elősegítse a munkaadók és munkavállalók közötti kapcsolatfelvételt, alkalmat
biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra. A résztvevők több száz álláshely közül válogathatnak a
legkülönbözőbb munkakörökben.
Az eseményről további információért Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási
Osztályhoz fordulhatnak a foglalkoztatas@09kh.bfkh.gov.hu email címen vagy személyesen a 1092 Budapest, Ráday
u. 42–44. szám alatt.
Időpont: 2018. november 27., 9:00-12:00
Helyszín: Újbuda Polgármesteri Hivatal tanácsterem (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.)

Tudomány
Az önvezető autóktól az idegen civilizációkig - egy hónap a tudomány jegyében!
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Idén novemberben is sarkig tárja kapuit a tudomány iránt érdeklődők számára az MTA, a Magyar Tudomány Ünnepén.
Az egész országra kiterjedő, egy hónapon át tartó programsorozat több száz rendkívül érdekes előadással várja
vendégeit. Az idei rendezvénysorozat nyitóelőadása az önvezető autók jövőjével foglalkozik, de hallhatnak az
érdeklődők a mesterséges szervek növesztéséről őssejtekből, az idegen életformák kereséséről, a hálózatos
rendszerek tanulási mechanizmusairól, vagy éppen a nők lehetőségeiről és nehézségeiről, ha tudományos pályát
választanak.
A részvétel minden programon, előadáson ingyenes, de a férőhelyek hamar elfogynak - regisztráljanak időben!
Bővebben...
Az országos társrendezvényekről pedig ide kattintva tájékozódhatnak.

Környezetvédelem
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Az Európai Hulladékcsökkentési Hét idei kiemelt témája a veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése,
„Méregtelenítsünk” szlogennel. A fókusztéma főként a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokra, valamint ezek
csökkentésére próbálja meg felhívni a figyelmet. E hulladékok a közvetlen környezetünkben vannak, így nagyobb
kockázatot jelentenek az egészségünkre, mint más típusú hulladékok, ezért kiemelten fontos, hogy csökkentsük a
veszélyes összetevőket tartalmazó termékek fogyasztását, valamint gondoskodjunk arról, hogy ezek megfelelően
legyenek ártalmatlanítva.
Időpont: 2018. november 17-25.
Bővebben...

Mackórandi kisokos
Az utóbbi időkben egyre gyakoribbak a medveészlelések hazánkban. Bár ez alapvetően jó dolog,

azonban

mindannyiunk közös érdeke, hogy elkerüljük a közvetlen találkozásokat, és néhány apró praktikával, ésszerű szabály
betartásával minimalizáljuk a konfliktusokat a békés együttélés érdekében. A WWF Magyarország ezért egy
szórakoztató, négy infografikából álló sorozattal rukkolt elő, amely a lakosság tájékoztatásával azt szeretné elérni,
hogy a nagyragadozókkal való együttélés problémamentesebbé váljon.
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Információk
A cic@szazadveg.hu
email címre várjuk
aktuális híreiket,
eseményeiket,
amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben és
Facebookoldalunkon!

Gyakran ismételt
kérdések

Bővebben...

The People's Design Lab

Aktuális pályázatok

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei
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Közfoglalkoztatás

Jogszabályok,
hasznos linkek

GDPR

Cégkapu
Ha körülnézünk a világban, azt láthatjuk, hogy a legtöbb terméket szemétnek tervezik. Erre a problémára
reflektálva hirdeti meg harmadik alkalommal versenyét a Zero Waste Europe csapata, melynek célja a legrosszabb
tervezésű termékek meghatározása, illetve hosszú távon ezek kivonása a forgalomból. Ebben az évben négy
kategóriában (túlcsomagolás, szemétnek tervezve, egyszer használatos műanyagok, mérgező anyagok) lehet három
terméktípusra szavazni. Hogy a Zero Waste Europe sikeresen tudjon EU-s szinten lobbizni, szüksége van a lakosság
támogatására

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

ezért

szavazzanak

a

legproblémásabb

termékekre,

ezzel

ösztönözve

a

fenntarthatóbb

terméktervezést!
Bővebben...

Programok
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A meseszép XII. kerületi Gesztenyés kertbe költözik a Budai Gesztenyefesztivál november 17-18-a között. Faszénen
sült gesztenye minden mennyiségben, gesztenyés kürtőskalács, fánk, rétes, sütemények, lángos, csokoládék,
édességek és még megannyi gesztenyés finomság, mindemellett interaktív ingyenes családi kézműves játszóház várja

Cím:
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Telefon:
+36 1 479 5297
Mobil:
+36 20 453 1800
Email:
cic@szazadveg.hu

az érdeklődőket a gesztenye jegyében!
Időpont: 2018. november 17-18.
Helyszín: Gesztenyés kert (1124 Budapest, Jagelló u. 1-3.)
Bővebben...
Művészek a Heti Betevőért kiállítás és művészeti aukció
A Heti betevő Egyesület önkéntes csapata a Klauzál téren oszt éttermi minőségű meleg ételt és italt rászorulóknak, minden vasárnap. Immár

harmadik alkalommal hozzák tető alá jótékonysági aukciójukat és a felajánlott műveket bemutató kiállítást,
köszönhetően annak a széleskörű összefogásnak, ami kortárs festők, fotográfusok, grafikusok, önkéntesek és
támogatók közreműködésével valósul meg. Idén több mint 40 alkotó ajánlotta fel a munkáját, az online licitből
származó bevételt ezúttal is teljes egészében a Heti Betevő által elért rászoruló emberek támogatására fordítják.
Időpont: 2018. november 21-december 1.
Helyszín: Kahan Art Space (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 34.)
Bővebben...
Szuperhős toborzó - önkéntes meetup
Szeretne az egyetem mellett gyakorlati tapasztalatra is szert tenni? Mindezt úgy, hogy egy jó célért dolgozik? Akkor ez
az Ön eseménye! A Szuperhős toborzón a résztvevők többféle nonprofit szervezettel találkozhatnak, megismerhetik
működésüket, valamint mindenki kedvére szemezgethet a számára szimpatikus, akár a tanulmányaihoz is kapcsolódó
önkéntes lehetőségek közül.
Időpont: 2018. november 22., 18:00-20:00
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.)
Bővebben...
Stratégiai tervezés - képzés a Közélet Iskolájában

https://mailchi.mp/1607a56f9e4e/cic-novemberi-hrlevl

15/17

2018. 11. 13.

Subscribe

CIC novemberi hírlevél

Past Issues

A Közélet Iskolája egy közösségi oktató- és kutatóközpont, amely a kirekesztett csoportok aktívTranslate
társadalmi részvételét
RSS
támogatja. Képzésükre olyan érdekvédő szervezetek, önszerveződő közösségek és társadalmi mozgalmak képviselőit
várják, akik szeretnék, ha a szervezetüknek lenne egy világos víziója rövid, közép és hosszú távú céljairól, és
kidolgozott stratégiája ezeknek a céloknak az elérésére. Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehetséges, 2018.
november 26-ig.
Időpont: 2018. december 15-16.
Helyszín: Auróra (1084 Budapest, Auróra u. 11.)
Bővebben...

Weboldalunk
Kövessen Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés
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