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Fontos
SZJA1% - rendelkezés és minden, amiről még tudni érdemes
Finisébe érkezett az SZJA1%-ok megszerzéséért folyó kampányidőszak. A magánszemélyek a már megfizetett adójuk 1%-át
felajánlhatják a regisztrált civil szervezeteknek az SZJA-bevallástól függetlenül is, legkésőbb 2019. május 20-ig. Segítségül
készítettünk egy rövid útmutatót a felajánlás menetéről "Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?" címmel, mely
szabadon megosztható a potenciális felajánlók között. A civil szervezetek teendőit és a kiutalás menetét pedig a "Hogyan
részesülhetnek a civil szervezetek a személyi jövedelemadó 1%-ból?" című tájékoztató anyagunk tartalmazza.

Rendezvényeink

Megjelentek a NAV-nyomtatványok a 2017-ben kiutalt SZJA 1%-ok felhasználásának bevallásához. A „17KOZ – Közlemény az
adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” című nyomtatvány, a kitöltésére

2019. május 8.,
17:00-18:30
Pénzügyi fórum:
Éves pénzügyi beszámoló
elkészítése és beadása
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.
13.)

szolgáló program, illetve a kitöltési útmutató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján, ezen a linken található.
A bevallások beadási határideje: 2019. május 31.

Éves beszámoló már a Cégkapun is

2019. május 14., 15. és 16.,
12:30–14:30
Számítógépes képzés:
Microsoft Excel – 3 alkalmas
mini képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. május 15. és 16.,
15:00–17:00
Számítógépes képzés:
Google – 2 alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. május 30.,
10:00–13:00
CSR képzés:
A kommunikáció alapjainak
titkai
Helyszín:

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe
helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az Ügyfélkapun keresztül), vagy papír
alapon - eredetiben vagy hitelesített másolatban - megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf. 24.) részére. Az
OBH a civil szervezetek beszámolóinak és esetleges közhasznúsági mellékletének a közzétételéről díjmentesen intézkedik.
Idén tavasztól - bár még nem kötelezően, de - már nemcsak a hivatalos képviselő személyes Ügyfélkapujával van lehetőség az
Éves beszámoló elektronikus beadására, hanem a szervezet Cégkapuján keresztül is, melyről az OBH honlapján olvashatnak
részletesen.
A beszámolók (PK441 és 442 sorozatszámú nyomtatványok) beadási/közzétételi határideje: 2019. május 31., a beadással

Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. május 30.,
16:00–19:00
CSR képzés:
A kommunikáció alapjainak
titkai
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)

kapcsolatos minden fontos információ itt található!
található!

Civil szervezeteket érintő megtévesztő megkeresések

2019. június 7.,
8:30–16:00
Egynapos civil képzés:
Szervezeti külső kommunikáció
és PR/marketing
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. június 18.,
8:30–16:00
Egynapos civil képzés:
Projektmenedzsment
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. június 20.,
8:30–16:00
Egynapos civil képzés:
Tárgyalástechnika és
prezentációs készség fejlesztése
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. június 26.,
8:30–16:00
Egynapos civil képzés:
Vezetői készségfejlesztés és
időgazdálkodás
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)

Az elmúlt időszakban ismételten több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint a Civil Marketing
Kft. nevében a civil szervezetek képviselőit telefonon, az OBH-ra hivatkozva keresik meg azzal, hogy ellenszolgáltatás fejében
az éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, valamint szükség szerint javítják.

Szeretnénk felhívni a civil szervezetek

figyelmét, hogy az OBH sem a Civil Marketing Kft-vel, sem pedig más gazdasági társasággal nem kötött együttműködési
megállapodást a beszámolók ellenőrzésére, valamint felülvizsgálatára! Az OBH feladata kizárólag a beszámolók
azokat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási
közzététele és nyilvántartása, tartalmában, érdemben nem vizsgálja azokat,
tevékenységét sem, ugyanis ilyen vizsgálatokra nincs hatásköre.
A megkeresések és a további kommunikáció jellemzően telefonon, a díjfizetés pedig készpénzben történik. Kérjük, ha
ilyen megkeresést kapnak, bármennyire fenyegető is, azt utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék az illetékes
törvényszéknek vagy a nyomozóhatóságnak!
Bővebben...

Pályázat
Let's Colour 2019
Idén is meghirdeti falfelületfestő pályázatát a Let’s Colour Magyarország. A pályázaton való indulás egyetlen kritériuma, hogy a
falfelületet a pályázó biztosítsa. A kiírás nyerteseinek a festéshez szükséges mennyiségű festéket, a grafikai terveket, a munka
koordinálását, valamint a szakértői támogatást a Let’s Colour csapata biztosítja, a festést pedig a közösségek önkéntesen,
együtt valósítják meg. A pályázaton két kategóriában pályázhatnak a települések: legfeljebb 10 ezer lakosú település; 10 ezer

A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

lakos feletti település. Pályázni szöveges leírással, valamint a festeni kívánt felületekről készített fotók vagy videó feltöltésével
lehetséges a www.letscolour.hu weboldal “Pályázat feltöltése” menüpontján keresztül. A jelentkezéseket május 10-ig várják, az
eredményeket pedig 2019 júniusában teszik közzé. A döntőbe jutott, de nem nyertes pályázók idén is 50-50 liter színes beltéri

A Budapesti Civil
Információs Centrum
programjai a Nemzeti
Együttműködési Alap, a
Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt és a Miniszterelnökség
támogatásával valósulnak
meg a CIC-19-0005
azonosítószámú pályázati
projekt keretében.

falfestéket kapnak.
Pályázati határidő: 2019. május 10.

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

Bővebben...

Foglalkoztatási programok

Állami Vállalatok Állásbörzéje
Az állami vállalatok, közszolgáltatók, rendvédelmi és honvédelmi szervek munkaerő utánpótlás problémájának enyhítése
érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala és a Stratégiai és Közszolgáltató Vállalatok Országos Szövetsége a MÁV Zrt.-vel
közösen második alkalommal szervezi meg az Állami Vállalatok Állásbörzéjét. A program célja, hogy az álláskeresők számára
vonzóbbá tegye az állami szektor által nyújtott olyan előnyöket, mint a munkahely biztonsága, a kiszámítható életpálya és a
továbbtanulási lehetőségek. Az Állami Karrierexpón közel 40 kiállító szervezet vesz részt, többek között az államigazgatás, az
egészségügy, az energiaipar, a honvédelem, a közösségi közlekedés, a közüzemi szolgáltatások, a pénzügyi szektor, a
rendfenntartás és a turizmus területéről. Szeretettel várják mindazokat, akik épp pályájukat kezdik vagy nyitottak az új
kihívások iránt, állást keresnek vagy váltatni szeretnének, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, mit tudnak az állami szféra
vállalatai kínálni.
Időpont: 2018. május 15., 11:00 - 18:00
Helyszín: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai u. 95.)
Bővebben...

Lehetőség
Új Nap - Új Remények
Az „Új Nap - Új Remények” a futóversenyeken, illetve a Swimathon eseményeken úszás formájában már évek óta itthon is
népszerű, egyre több szervezet javára milliós nagyságrendű adományokat gyűjtő, úgynevezett „Követes” adománygyűjtések
új típusa, melynek központi eleme egy éjszaka végén induló és napfelkeltekor véget érő közös séta. A hajnali séta fő
résztvevői azok az adománygyűjtő követek, akik az eseményen való részvételükkel egy-egy általuk választott jó ügy javára
gyűjtenek adományokat saját ismeretségi körükben. Az idei hajnali séta tervezett dátuma 2019. október 5., az esemény
immáron 6 helyszínen: Budapesten, Debrecenben, Egerben, Pécsett, Székesfehérváron és Veszprémben kerül megszervezésre.
A pályázni kívánó szervezeteknek röviden ismertetniük kell saját tevékenységüket, illetve azt, hogy milyen célra tervezik az
adománygyűjtést és hány főt/kiket terveznek bevonni Követként az akcióba. Az eseményen való részvétel nyitott minden
magyar civil szervezet számára, akik előzetesen jelzik csatlakozási szándékukat és vállalják a részvételi pályázatban
megfogalmazott feltételeket.
Benyújtási határidő: 2019. május 10.

Bővebben...

Fotósviadal a Belvárosban

A Pannon Fényképészkör Egyesület harmadik alkalommal rendezi meg a budapesti Fotósviadalt. A megmérettetés lényege,
hogy

összehozza

a

fényképészet

szerelmeseit

kortól

és

szaktudástól

függetlenül,

ennek

megfelelően

nincs

sem

fényképezőgépre, sem életkorra vonatkozó korlátozás, sőt, a rendezvény 14 éven aluliak számára ingyenes. A verseny ideje
alatt a résztvevők nyolc fotót készítenek és adnak le a checkpointokon Budapest belvárosában. Egy időben csak egy téma, és
annak az időkorlátja áll rendelkezésre, ettől válik igazán izgalmassá és mozgalmassá az egész napos program. A korábbi
évekhez hasonlóan a versenyen résztvevő fotósokat idén is értékes nyeremények várják, ez alkalommal több mint 800 000 Ft
összértékben, melyeket a díjátadóval egybekötött időszakos kiállításon adnak át. Az idei év során a verseny - ezáltal a
versenyzők is - jótékony célt támogatnak: a FotósViadalra beérkezett regisztrációs díjak 10%-át az Amigos a Gyerekekért
Alapítvány javára ajánlják fel.
Időpont: 2019. május 11., 8:00
Helyszín: 220volt (1135 Budapest, Szegedi út 42.)
Bővebben...

Környezetvédelem
Megérkeztek a környezetbarát kávéscsészék

Becslések szerint évente több milliárd elviteles kávéspoharat használ el a Föld lakossága. Ezért, hogy csökkentse a
kávéfogyasztás környezeti hatását, több budapesti kávézó is bevezette a speciális újratölthető kávéspoharak Ausztráliában
szárba szökkent rendszerét. A csészék - amik a HuskeeCup fantázianevet kapták - nem akármiből készülnek: egy, a
kávéfeldolgozás során keletkezett, amúgy kidobásra ítélt melléktermékből (ez a husk, innen kapta a nevét a pohár is). A
tervezés során igyekeztek a fogyasztók és a kávézók szempontjait egyaránt szem előtt tartani, ezért figyeltek például arra,
hogy a csésze tartsa a meleget, viszont a bordáinak köszönhetően ne égesse meg a kezet. A pohár tartós, mosogatógépálló,
könnyen tisztítható, gyorsan szárad, mindezek mellett pedig még jól is néz ki!
Bővebben...

Kutatás
Új funkcióval bővül a Google maps
A Google legújabb fejlesztésével kifejezetten a villanyautósoknak szeretne segíteni. A keresőóriás egy olyan új funkcióval
bővítette térképét, melynek köszönhetően valós időben lehet ellenőrizni az elektromos töltőpontok foglaltságát, ezzel
elkerülhető lesz a hosszú percekig tartó sorban állás. Egyszerűen csak rá kell keresni „ev charging stations” néven az
állomásokra, és a rendszer megmutatja, hogy épp melyik töltőpont szabad. A villanyautósok olyan hasznos információkat is
megtalálnak majd, hogy milyen üzlet közelében található a töltőállomás, milyen a típusa, és milyen töltési sebességre képes.
Az új funkció az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban indul el elsőként.

Bővebben...

Programok
Tavaszi Zöld Kalandozások
A környezetvédelmi előadássorozaton a környezettudatos család témakörét, mint a fenntartható élet kiindulópontját járja
körbe a Humusz Szövetség a napi témák szakavatott előadóival az esküvőtől az otthonteremtésen át a gyereknevelésig.
Időpont: 2019. május 8. – június 12.
12.,, szerdánként 18:00-tól
Helyszín: Humusz Ház (1111 Budapest, Saru u. 11.)
Bővebben...

Madarak és Fák Napja
A hasznos madarak védelme érdekében 1902-től ünneplik világszerte május 10. környékén a madarakat és természetes
élőhelyeiket. A társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségének kialakításáért Budapesten is
számos programmal készülnek: a svábhegyi Jókai-kertben vezetett sétákkal, madárgyűrűzési bemutatóval várják a
családokat, a Kazinczy utcában működő vendéglátóhelyek pedig újra összefognak egy élhetőbb, zöldebb, madárcsicsergősebb
és párbeszédalapúbb belváros létrehozásáért.

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

Időpont: 2019. május 11.
Helyszín: Országszerte
Kazinczy utcai programok

A Közlekedési Kultúra Napja
A BKV nyílt napján a városi közlekedés régebbi és újabb eszközeinek (villamos, autóbusz, személygépkocsi, motorkerékpár) és
fejlesztési eredményeinek kiállítása, a villamosfelújítás fázisainak bemutatása és közlekedési témájú gyerekprogramok várják
a városi közlekedés fanatikusait.
A rendezvény ingyenes, de egyes programjai regisztrációhoz kötöttek, melyre korlátozott számban a helyszínen lesz lehetőség.
Időpont: 2019. május 11.,
11., 10:00–17:00
Helyszín: Vasúti Járműjavító (1106 Budapest, Fehér út 1/B)

Gyakran ismételt
kérdések

Bővebben...

A Csillagászat Napja
A jeles napnak már Magyarországon is több mint két évtizedes múltja van, és évről évre több ezer érdeklődő pillanthat

Aktuális pályázatok

távcsőbe, hála a nyilvános távcsöves bemutatóknak. Ezen a szombat estén az ország számos pontján várják járdacsillagászati
bemutatókkal, csillagtúrákkal és ismeretterjesztő programokkal a csillagászat iránt érdeklődőket. Koraeste a Hold majdnem
félholdként látható, napnyugta után a Vénusz, késő este pedig a Jupiter és holdrendszere lesz a legfőbb érdekesség.
Időpont: 2019. május 11., 19:00–23:00

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

Helyszín: Országszerte (helyszínek a honlapon!)
Bővebben...

Tavaszi Bringatúrák a Skanzenben
Izgalmas családi biciklis túrákkal várják a látogatókat a Szentendrei Skanzenben a májusi hétvégéken: minden nap más-más

Foglalkoztatási
programok,
közfoglalkoztatás

téma mentén tekerhetnek körbe a múzeumon muzeológusok vezetésével a résztvevők. Így olyan helyszíneket is
felfedezhetnek, melyek a mindennapi látogatók szeme előtt rejtve maradnak. A 1,5 órás túrákon a gyerekekeknek és a
felnőtteknek is kedveskednek majd egy-egy érdekes témával.
Időpont: 2019. május 11–23.
Helyszín: Skanzen (2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.)

Jogszabályok,
hasznos linkek

Bővebben...

Kultúrák közötti kommunikáció

avagy

GDPR

Hogyan oldhatjuk fel az eltérő kultúrák közötti durva félreértéseket?
A XXI. század kulturálisan és etnikailag fokozottan keveredő társadalmaiban egyre gyakrabban megtapasztalható feszültségek
óriási felelősséget rónak az emberek vezetésével foglalkozó szakemberekre. Ez az előadás a szociál- és az evolúciós
pszichológia eredményeit felhasználva vezeti le a xenofóbia kialakulását. Dr. Héjj Andreas számos érdekes példával illusztrálja,

Cégkapu

hogy mennyire fontos a saját kultúra gyökereinek ismerete, hogy annak tagjai ne kényszerüljenek önbizonytalanságukban
idealizálni kultúrájukat.
Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Időpont: 2019. május 30., 15:00–17:00
Helyszín: SHL Hungary (2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 20.)
Bővebben
Bővebben...
...

Elérhetőségeink
29. Zöld Civil Országos Találkozó

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

Nyitott irodák, szakmai rendezvények, konferencia, plenáris ülés, közösségi programok, kirándulások, szabadtéri programok,
táncház, koncert, buli több helyszínen.
Minden, ami zöld, minden, ami környezetvédelem (nem csak) zöld civileknek, zöld szervezeteknek.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció: https://forms.gle/UvERfhVuNrEEEQKb8
Időpont: 2019. május 31. – június 2.

Munkatársak
Munkatársak::
Bálint Eszter
Homorodi Emese
Mészáros Orsolya
Mráz-Horváth Edina

Helyszín: Budapest (több helyszínen)
Bővebben...

EGY NAP – a város-vidék kapcsolatáért

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

A Gyüttment Fesztivál szervezői Egy Napra várnak a Dürerbe mindenkit, akinek fontos az ökotudatos életmód, hogy élhetőbbé
tegye élettereit, legyen az vidéken vagy a (fő)városban; hogy kapcsolódjon és segítse a hasonló szemléletű embertársakat
tudásmegosztással, tapasztalatcserével. 11:00-tól érdekes szakmai programok, beszélgetések, gyerekprogramok, piac és

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

városi ökobandázás, majd este tánc és buli várható.
„Mert Egy Nap süti a várost és a vidéket”,
Időpont: 2019. június 2., 10:00–24:00
Helyszín: Dürer Kert (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.)
Bővebben...

Weboldalunk
Facebookon!
Kövessen Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés

Leiratkozás a hírlevélről

