
 

 

 

 

                                            

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C i v i l  H í r a d ó  
-  H í r l e v é l -  

-   
H í r e k ,  r e n d e z v é n y e k ,  k i a d v á n y o k ,  p á l y á z a t o k ,  

t a n á c s o k ,  j ó  g y a k o r l a t o k  

2 0 1 3 .  o k t ó b e r  2 2 .  
 

 

Kedves Olvasó! 

 

Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenő hírlevelét olvassa. 

A hírlevél célja, hogy fontos információkat nyújtson, tájékoztasson a regionális, 
országos és nemzetközi civil világot érintő hírekről. Szeretnénk felhívni a 
figyelmet az új pályázatokra, képzési lehetőségekre, hogy ezzel is segítsük a civil 
és az önkormányzati szektor munkáját. 

A hírlevelet programajánlók, könyvújdonságok, „könnyű” hírek és hasznos linkek 
színesítik, ezek mindegyikéhez szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat.  

Ezt a hírlevelet azért kapja, mert valamilyen formában kapcsolatban áll(t) a 
Somogy Ifjúságáért Egyesület által működtetett Megyei Ifjúsági és Nonprofit 
Központtal. Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy 
válasz e-mailt, "Leiratkozom" tárgymegjelöléssel!” 

A hírlevelet több, mint 700 címre juttatjuk el.  

Kérjük, amennyiben szervezetének olyan híre, programja, sikeresen megvalósult 
projektje van, amelyet megosztana a megye civil szereplőivel, küldje el e- mail 
címünkre és megjelentettjük hírlevelünkben, honlapunkon. 

Mentse a fájlokat és az erdőket! 

Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges! 

Üdvözlettel: 

Udvaros Renáta 

E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com 

 

 

Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat: 
 

- Törvénymódosítás és NEA pályázat: újabb lehetőségek a civil 
szervezetek számára  

- NFÜ szégyen padon a nem teljesítők 

- Díjazták a prímákat 

- Pályázati felhívás a Hungarikumok népszerűsítésére 

- Megjelentek a NEA- 14 es működési és szakmai pályázati felhívások 

- Kiadvány ajánló 

 

 

 

Somogy Ifjúságáért 
Egyesület 

 

Székhely: 7400 Kaposvár, 

Damjanich u. 8- 10. 

 

Iroda: 7521 Kaposmérő,  

Rákóczi u. 27. 

 

Tel.:+36 30/ 718-8655 

E-mail: 

somogyifjusagaert@gmail.com 

 



KIP, KOP, KOPOGOK...  

 Hírek - Események - Tippek - Esettanulmányok – Dátumok! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Törvénymódosítás és NEA pályázat: újabb lehetőségek a civil szervezetek számára  

A civil szervezetek kiszámítható működését segíti az Országgyűlés elé került az egyes civil szervezetekkel 
kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, 
valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat, és a 2014. évi NEA pályázatok korai megjelenése. 

A törvénymódosítás eredményeként a személyi jövedelemadó (SZJA) civil szervezetek javára felajánlható 1%-a 
tekintetében a kedvezményezett szervezetté válás feltételeit megkönnyíti a 2015. évtől. A regisztrált szervezetek 
legfontosabb alapadatai az adóhatóság hivatalos honlapján és a rendelkező nyilatkozat elektronikus 
formanyomtatványán listaként is megjelennek, segítve ezzel az adózói felajánlásokat. Az előzetes regisztráció 2015. 
évtől történő bevezetése egyúttal kiváltja a kedvezményezetti jogosultság utólagos igazolását, s ezzel lehetővé teszi, 
hogy a kedvezményezettek számára a felajánlott összegek 3 hónappal hamarabb átutalásra kerüljenek. 

Az új Ptk. közelgő hatálybalépésének következtében egyszerűsödnek a beszámoló-készítés szabályai, a tapasztalatok 
alapján a civil szervezetek működési sajátosságaihoz igazodnak a megszűnés és átalakulás keretei. 

A törvényjavaslat a 2015. évi költségvetési évtől biztosítja, hogy a potenciálisan felajánlható civil SZJA 1%-os 
rendelkezések teljes összege a civil szervezetek támogatására álljon rendelkezésre, akként hogy a ténylegesen ki nem 
utalt összegnek megfelelő keret is rendelkezésre áll a NEA pályázatain keresztül, ezáltal növekszik a civil szervezetek 
számára elérhető forrás. 

A 2014. évi NEA pályázati kiírások korai megjelentetésének alapvető célja, hogy a civil szervezetek működése 
kiszámíthatóvá váljon, a társadalom által elismert és fontosnak tartott munkájukat biztonságban és kiszámítható módon 
végezhessék. Szakmai programjaik forrás hiányában ne kerüljenek veszélybe, illetve azok megvalósítására már 2014 
elejétől is sor kerülhessen. Újdonság, hogy a működési és a szakmai pályázatok benyújtására egy időben van lehetőség. 

A támogatások visszatérítendő és vissza nem térítendő formában igényelhetik.  

Működési célú pályázatokon elnyerhető összeg felső határa 3 millió forint, a szakmai célú pályázatok esetén pedig 2 
millió forint. A 2014 áprilisától kezdődő támogatási időszakra a civil szervezetek pályázataikat a pályázati kiírásban 
meghatározott határidőig nyújthatják be (működési pályázat esetén: 2013.11.21-27. illetőleg szakmai pályázat esetén 
2013.11.29-12.02. kollégiumonként eltérő időben). A pályázati keretösszeg várhatóan működési célú támogatások 
finanszírozására kollégiumonként 317,7 millió forint, szakmai programok megvalósítására pedig kollégiumonként 190,6 
millió forint. 

A pályázati folyamat során a civil szervezeteket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő mellett a minden megyében 
elérhető Civil Információs Centrumok is segítik, részletes információk a www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 
weboldalról érhetők el. 

A pályázók támogatási kérelmüket hasonlóan az előző évekhez az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszeren (EPER) keresztül (www.eper.hu) nyújthatják be. 

Kiadó: Emmi - Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A civilek az élet sója 

A civil szervezetek tagjainak tudomásul kell venniük, hogy egyesületeik, alapítványaik önkéntesen alakultak, és 
egyedül kell megállniuk a lábukon. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem kapnak segítséget. 

A civil szervezetek működésének javítása címmel szervezett konferenciát csütörtökre a Civil Információs Centrum 
(CIC). Az előadó, dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára azonban 
megbetegedett, így helyette Bécsy Etelka főtanácsos tartott tájékoztatót Szekszárdon. A megyéből több mint hetvenen 
érkeztek a rendezvényre, és elsősorban a pályázati feltételekre, az adminisztrációval kapcsolatos ügyekre voltak 
kíváncsiak. Forrás: http://www.teol.hu/tolna/kozelet/a-civilek-az-elet-soja-520140 



NFÜ: szégyenpadon a nem teljesítők 

Az NFÜ nyilvánosságra a jövő héten hozza a nyilatkozattételi kötelezettséget nem teljesítők listáját. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a hét végén nyilvánosságra hozza azoknak a cégeknek a listáját, amelyek 
harmadik felszólításra sem vették át az új és átfogóbb tartalmú átláthatósági nyilatkozatot, és ezzel nem tettek eleget a 
támogatási szerződésben foglalt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási kötelezettségüknek - közölte az ügynökség hétfőn. 

 

Az NFÜ tájékoztatása szerint honlapjukon, a www.nfu.hu/atlathato oldalon 2013. október 26-tól mindenki számára 
hozzáférhető lesz azoknak a cégnek és civil szervezeteknek a listája, amelyek nem vették át az új nyilatkozatot, és nem 
egyértelműsítették, hogy végső tulajdonosi körükben csak természetes személyek, illetve nyílt részvénytársaságok, vagy 
egyéb, a törvény szerint egyértelműen lekövethető szervezetek találhatóak. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Díjazták a Somogyi prímákat  

Hetedszer is gazdára találtak a Prima-díjak Somogyban. 12 művészt, alkotót, közéleti személyiséget jelöltek a megyei 
Prima díjra.  

A nyerteseket, 2013. 10 18-án késő délután hirdették ki a kaposvári színházban. Az első 
Csiszár Elek festőművész, a második Csíkvár Gábor népzenész, a harmadik a siófoki 
népdalkör lett. Őket 1-1 millió forinttal jutalmazták.  

A közönségdíjat Tamás László keramikus nyerte, őt 300 ezer forinttal díjazták. 

Képünkön, Csíkvár Gábor, Népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere 

1991-től a Somogy Táncegyüttes Alapítvány szakmai munkáját irányítja. 1996-ban 
alapítóként vett részt az Együd Árpád Művészeti Iskola létrehozásában.  

Hangszerei: nagybőgő, cselló, kecskeduda és pásztorfurulyák különböző típusai. 

 

 

Miért (m)ilyen a magyar média!? 5 perces kisfilm készült az ÁRH hét keretén belül 

http://www.youtube.com/watch?v=fYaPHSTbsAA&feature=youtu.be 

 

Pályázati felhívás a Hungarikumok népszerűsítésére 

A vidékfejlesztési miniszter a Hungarikum Bizottság elnökeként nyílt pályázatot hirdet a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésnek, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvénynek megfelelően. 

A pályázatra 2013. október 31-ig lehet elektronikusan jelentkezni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet honlapján. 

A pályázat célja a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésén és rendszerzésén túl az értéktárak fenntartása, segítése és 
a Magyar Értéktárban, a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott kiemelkedő nemzeti értékeink kiemelkedő 
voltát mélyítő ismeretek megszerzése, ezen értékek kollektív megismertetése, azok hazai, külhoni és nemzetközi 
rendezvényeken, írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése. 

A pályázat kiírói várják a Közkincs Kerekasztalok pályázatait is. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évre vonatkozó működési és szakmai pályázati kiírásai. Az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő előterjesztéseit a NEA kollégiumok elfogadták, amellyel megnyílt a lehetőség, hogy a civil 
szervezetek működési támogatására és szakmai programok megvalósítására pályázzanak. A működési kiírás egységes 
szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelent meg, a szakmai programok támogatására kollégiumonként külön-
külön kiírások jelentek meg. 

A felhívások http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok linkeken érhetők el.  

 

NEA 2014. évi működési pályázati kiírásai: 

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-KK-14-M_kiiras.pdf 

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-UN-14-M_kiiras.pdf 

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-TF-14-M_kiiras.pdf 

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-NO-14-M_kiiras.pdf 

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-MA-14-M_kiiras.pdf 

 

NEA. 2014. évi szakmai pályázati kiírások: 

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-KK-14-SZ_kiiras.pdf 

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-NO-14-SZ_kiiras.pdf 

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-UN-14-SZ_kiiras.pdf 

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-TF-14-SZ_kiiras.pdf 

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-MA-14-SZ_kiiras.pdf 

További információk a Civil Információs Portálon (www.civil.info.hu) találhatók. 

Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, és egyházi jogi személyek pályázhatnak – vélhetően november elejétől – a 
vidéki alapjóléti szolgáltatások fejlesztésére, 100%-os támogatással, elektronikus úton. Célterületek: 

 1. falu- és tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztése /gépjármű max.10millió Ft-ig/, 

 2. szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése (pl. polgárőr 
egyesületek) /gépjármű max. 10millió Ft-ig/, 

 3. többfunkciós szolgáltató központ (pl. művelődési ház) fejlesztése /max.30millióFt-ig/,  

 4. hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek fejlesztése /max.25millió Ft-ig/ 

 Pályázni a rendelet mellékletét képező településlista szerint lehet, MVH-s regisztráció 
kötelező! 

 Eredeti közlemény megtalálható itt: 

http://umvp.kormany.hu/download/5/27/80000/IHk_2013_282_(X_16)_IHkozlemeny_[321].pdf 

Megjelent a Szín Közösségi Művelődés folyóirat 18/4-es lapszáma 

Megjelent a Szín Közösségi Művelődés folyóirat 18/4-es lapszáma. A Nemzeti Művelődési Intézet új honlapján a 
folyóirat önálló web-felületen érhető el, amelyen az aktuális számhoz tartozó beharangozók mellett, folyóirat-archívum, 
szerkesztőségi információk, továbbá megrendelési lehetőség és lapismertető is kapcsolódik. 

 

 



 

Kiadvány, ajánló: 

***NONPROFIT SZAKKÖNYV*** 

Megjelent a "Nonprofit szervezetek működése, számvitele és adózása (Az új Civil törvény a 
gyakorlatban)" című szakkönyvünk Gottgeisl Rita adószakértő és Láng Noémi adótanácsadó 
tollából.  

Kinek ajánljuk? Alapítványok, egyesületek, nonprofit gazdasági társaságok vezetőinek, 
gazdasági szakembereinek, olyan könyvelőknek, könyvelőirodáknak, akiknek ügyfelei civil 
szervezetek is, mivel ezek számvitele, adózása speciális! 

Rendelje meg most, 6 800 Ft + ÁFÁ-ért és a megjelenés után életbe lépő esetleges jogszabály-módosításokról e-mailben 
INGYENESEN tájékoztatnak.  

http://vezinfo.hu/szakkonyvek_bovebben.php?id=19 

Tanulmány a fiatalok demokráciához fűződő viszonyáról 

Letölthető az alábbi linkről: http://www.politicalcapital.hu/wp-

content/uploads/PC_BOLL_tanulmany_teljes_FINAL.pdf 

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázataihoz kapcsolódó dokumentumsablonok az alábbi linken érhetők el: 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok 

Októberben alakult civil szervezetek: 

-  Korona Póni Klub EGYESÜLET- Kaposvár, Nemzetközi JIAIDO Egyesület- Szőlősgyörök 

Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

 

Kiadja: Somogy Ifjúságáért Egyesület 

Felelős szerkesztő: Udvaros Renáta 

Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. 

Telefon: 06 30 718-8655 

E-mail: somogyifjusagaert@gmail.com 

MIBEN SEGÍTHETÜNK? 

Civil szervezete működtetésével, pályázatokkal kapcsolatos kérdéseivel, problémáival keressen! 

www.ciszoksomogy.hu, www.sie.hu 

E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com 


