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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: 
 

- Hogyan tartható meg a közhasznú minősítés? 

- NEA- 13-as pályázatok elszámolásakor figyelni! 

- Hungarikum lett… 

- Nem gyűjtemény, már múzeum a szennai skanzen 

- Letölthetőek az 1%-os felhasználásáról szóló közlemények 

- Pályázzatok! 

 

 

 

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! 

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

Hogyan tartható meg a közhasznú minősítés? 

Tekintsék meg dr. Tarczay Áronnal a Nonprofit Alapítvány által készített videó 1. részét a közhasznúság kérdéseiről. 

A szervezetnek kérvényeznie kell a nyilvántartó törvényszéken, legkorábban a második lezárt üzleti évet követően. A 
2012. január 1. előtt közhasznúként vagy kiemelkedően közhasznúként nyilvántartásba vett szervezeteknek legkésőbb 
2014. május 31-éig kell ezt megtenniük. 

http://nonprofit.hu/kozhasznusag-megszerzese 

NEA- 13-as pályázatok elszámolásakor figyelni! 

2013-as pályázatok esetében a kötelező önrésszel is el kell számolni. Az önrésszel azonos módon kell elszámolni, mint a 
támogatással. Az EPER-ben rögzíteni kell a számlák adatait, a számlaösszesítőben szerepelnie kell az elszámolni kívánt 
önerőnek is. Az eredeti bizonylatokat záradékolni kell az önerő összegére. A számlamásolatokat, a kifizetések 
igazolásait és az esetleges mellékleteket az önrész összegére záradékolva csatolni kell, amennyiben meghaladják a 
100.000 Ft-os értékhatárt. 

Jelen hírlevél mellékleteként csatolva küldjük az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban Ávr.) 80. § (4) bekezdése szerinti ellenszolgáltatás költségeire vonatkozó 
kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozatot, mely megtalálható az alábbi linken is: 

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

Hungarikum lett a pingálás 

A Kürt Adatmentés és a halasi csipke is bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe, míg az Ilcsi kozmetikumok a 
Magyar Értéktárat gazdagítják. 

Hat új elemmel bővítette a Magyar Értéktárba sorolt és további néggyel a Hungarikumok Gyűjteményébe tartozó 
nemzeti értékek körét csütörtökön a Hungarikum Bizottság – jelentette be a szervezet ülését követően a vidékfejlesztési 
miniszter, a döntéshozó testület elnöke Tápiószentmártonban. 

Fazekas Sándor a Kincsem Lovasparkban tartott sajtótájékoztatón aláhúzta: a Hungarikum Bizottság olyan 
emblematikus kulturális, építészeti, gasztronómiai, egészségügyi, 
gazdasági, műszaki és agrárértékekkel gazdagította a két listát, 
amelyek a világ minden táján méltón jelenítik meg a magyar nemzet 
teljesítményét. 

A kiemelkedő nemzeti értékként kezelt Magyar Értéktárat, a 
legutóbbi határozat összesen hat elemmel bővítette: a listára került 
gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka, a Zsolnai Kulturális 
Negyed, Gundel Károly gasztronómiai és vendéglátó ipari öröksége 
a Gundel Étteremmel együtt, a klasszikus magyar nóta, a 100 tagú 
cigányzenekar művészi és hagyományőrző teljesítménye, valamint 
az Ilcsi szépítő füvek natúrkozmetikai termékek. 

A Hungarikumok Gyűjteménye további négy új elemmel gyarapodott, ezek: a halasi csipke, a Kürt Adatmentés, a 
kalocsai fűszerpaprika-őrlemény és a kalocsai népművészet, ezen belül az írás, a hímzés és a pingálás. 

Fazekas Sándor tájékoztatott arról, hogy a bizottság egyidejűleg csütörtökön jóváhagyta a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt 
pályázatot is. Erre a célra 144 millió forintot szán a kormány. 

Forrás: http://www.hir24.hu/belfold/2014/01/30/hungarikum-lett-a-pingalas/#a3 

 



Nem gyűjtemény, már múzeum a szennai skanzen  

A Szennai Skanzen 2013 novemberétől már nem közérdekű gyűjteményként, 
hanem területi múzeumként működik a minisztérium jóváhagyásával. Hogy 
milyen változásokat hoz ez a szabadtéri gyűjtemény életében, s hogy milyen 
újdonságokat terveznek az idén, arról sajtó tízórai keretében adott 
tájékoztatást szerdán a tagintézmény vezetője, illetve munkatársai. 

Az idén még szélesebbre kívánjuk tárni a skanzen kapuit, egyben kulturális, 
szórakoztató központtá kívánjuk varázsolni a gyűjteményt – emelte ki a sajtótájékoztatón Aranyos Sándor 
tagintézmény-vezető.  

A skanzen 2013 novemberéig működött közérdekű gyűjteményként, ám területi múzeumként is megőrizzük teljes 
egészében a gyűjtőterületet – mondta Aranyos Sándor tagintézmény-vezető –, ez Belső-Somogy és a Zselic. Ám a 
gyűjtőkör esetében változást hozott a státusz módosítása: nem csak néprajzi gyűjteménye van a múzeumnak, hanem 
helytörténeti gyűjteménye is. Azzal, hogy felvállaljuk a helytörténeti kutatások elindítását, valóban helyére került a 
skanzen, elnyerte azt a jogi státuszát, amiben mindig is kellett volna lennie. Hiszen egy élő falu közepén lévő 
múzeumnak nem csak azokat a tájcsoportokat kell bemutatnia, amelyeket korábban kijelöltek a számára, hanem 
fókuszálnia kell Szennára is. 

Meg kell alapoznunk ugyanakkor a skanzen helytörténeti gyűjteményét, s ehhez kapcsolódóan két nemzetközi 
pályázatba kapcsoljuk a skanzent: az egyik témája a XX. századi életmódváltozások, a másiké pedig az I. világháború.  

Aranyos Sándor az elmúlt évről szólva elmondta: 2013-ban 11 együttműködést kötöttek, két termelői vásárt rendeztek, s 
44 önkéntest 204 napon át foglalkoztattak. A tematikus hétvégéken 4500 látogató vett részt, s egész évben 12 ezer 435 
látogatója volt a Szennai Skanzennek az azt megelőző évi kilencezerrel szemben. – Stepán Kata múzeumpedagógus 
újszerű elképzeléseinek köszönhetően pedig 130 csoportot, több mint kétezer gyereket fogadott tavaly a gyűjtemény – 
mondta. 

Forrás: http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/nem-gyujtemeny-mar-muzeum-a-szennai-skanzen-538499 

 

A postásban bízunk, a politikusban nem 

Csupán minden hatodik ember bízik a politikusokban, a tűzoltók és a postások nimbusza viszont kikezdhetetlennek 
tűnik. A cégvezetők valamelyest javítottak a válság kitörése óta, de bizalmi tőkéjük meg sem közelíti a tanárokét. 

Tűzoltók, postások, pedagógusok – stabilan e három hivatás képviselőiben bízunk leginkább. Az öt évvel ezelőtti 
helyzethez képest az első két szakma megőrizte, illetve némiképp javította pozícióját a GfK Hungária Piackutató Intézet 
friss felmérése szerint. A tanárok és tanítók viszont úgy kerültek a bronzérmes helyre, hogy 9 százalékpontnyit 
erősítettek, s ezzel maguk mögé utasították a némiképp visszaeső orvosokat. A katonák szilárdan őrzik ötödik helyüket, 
de a javítani tudó rendőrök sem sokkal maradnak le tőlük, megelőzve a környezetvédőket is. 

A felmérés összesen 20 szakmára, illetve intézményre kérdezett rá (ebből infografikánkban csak 13-at jelenítettünk 
meg). A sor végén, messze leszakadva a mezőnytől, a politikusok kullognak, akikben az emberek mindössze 16 
százaléka bízik meg. A legdrámaibb mértékben, 17 százalékponttal, a bankárok bizalmi tőkéje erodálódott az utóbbi fél 
évtizedben, így visszacsúsztak az utolsó előtti helyre (ezzel immár az újságírók is eléjük kerültek, noha egy jottányit 
sem tudtak elmozdulni korábbi gyenge egyharmados bizalmi mutatójuktól). Hozzájuk képest az ügyvédek még 
viszonylag jól megúszták: a 2008-as 60 százalékról estek vissza 53 százalékra. 

A 15-69 éves korosztályt 1000 fős, országosan reprezentatív mintán személyes megkérdezéssel felmérő adatfelvétel 2013 
augusztusában történt. Az eredmények alapján a speciálisabb szakmák közül a piackutatók (74 százalék) alaposan 
rávertek a marketingesekre (54 százalék) és a reklámszakemberekre is (39 százalék). 

Érdekes módon, a vállalatvezetők a gazdasági válság kezdete óta valamelyest erősíteni tudtak, így – ha hajszállal is – 
immár a többség bizalmát élvezik, holtversenyben a szakszervezetekkel, közvetlenül a papság mögött. Szintén a 
középmezőnyben találhatók a köztisztviselők, önkormányzati képviselők, 56 százalékos értékkel. A nagy nyertesek 
közé sorolhatók a jótékonysági szervezetek (53-ról indulva 62 százalékig jutottak), a bíróságok iránti bizalom viszont 7 
százalékponttal olvadt. 

http://www.infotandem.hu/postasban-bizunk-politikusban-nem/ 



Könyvajánló: 

Üvegzsebkönyv 

Az „üvegzseb” a köztudatban leginkább a közpénzek és a köztulajdon 
(fel)használásának nyilvánosságát, a közfeladatot ellátó szervek működésének  
átláthatóságát jelzi. Egy működő demokráciában ugyanis alap-vető elvárás, hogy bárki 
követhesse, miképpen bánnak a köz pénzével, kik és hogyan intézik a köz ügyeit. Ez a 
hatalom feletti ellenőrzésnek (a civil kontrollnak) a lényege - ami viszont 
elképzelhetetlen az aktív, jogaikat gyakorló polgárok nélkül. 

Az „Üvegzsebkönyv” közérthetően világítja meg az információs jogok jelentőségét és 
szakmai-jogi hátterét. A demokrácia ugyanis (így tanultuk) aktív, felelős polgárokat 
feltételez - akik a közügyekben tájékozottak és személyesen akarnak részt venni azok 
intézésében. 

A kiadvány: 

- közvetlenül a civil szervezeteket és a polgárokat szólítja meg, 

- az általános adatbeszerzési tudnivalók után önálló fejezetben foglalkozik az önkormányzatok működéséhez 
kapcsolódó nyilvánossággal, 

- részletesen tárgyalja az adatkezelő szervek aktív információs (közzétételi) kötelezettségeit,  

- az Aarhusi Egyezmény szellemének megfelelően foglalkozik a nyilvánosság döntéshozatalban való részvételi 
lehetőségeivel, korlátaival is. 

A közérdekű adatkérések és döntéshozatalban való társadalmi részvétel gyakorlatát segíti a brosúra  „Iratmintatára” (a 
minták is letölthetők, felhasználhatók).    

Az „Üvegzsebkönyv” a Norvég Civil Támogatási Alap „Jogod van!” c. projektje keretében született. Reményeink 
hasznos segédlet lehet az információs jogok kiteljesedéséhez, a civil kontroll erősödéséhez. Ezzel javulhat a részvételi 
demokrácia gyakorlata, visszaszorulhat a korrupció, nőhet a közfeladatot ellátó szervek átláthatósága és új lendületet 
kaphat a szolgáltató közigazgatás kiteljesedése. 

További információ: Ökológiai Stúdió Alapítvány 

9028 Győr, Vándor u.9. 

E-mail: okologiaistudio@gmail.com 

forrás, bővebben: civilkontroll.gyor.hu 

Kiadó: Ökológiai Stúdió Alapítvány 

Megjelenés éve: 2 013 

Oldalszám: 72 

Web: http://civilkontroll.gyor.hu/index.php/uvegzsebkonyv 

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

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

Mi van egy sikeres projekt hátterében?  

Interjú Kárpáti- Kladiva Krisztinával, a Szinyei-Merse Pál Gimnázium tanárával, aki a Segítő Diákok pályázaton első 
helyezett lett, egy kiváló projekttel! Iskolai Közösségi Szolgálatot végzőt segítőknek ajánljuk. 

http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/77#ad-image-0 

 

 



Letölthetőek az 1%-os felhasználásáról szóló közlemények 

Külön nyomtatványt kell kitölteniük a jogutód nélkül megszűnő kedvezményezetteknek 

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomta... 

és http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomta.. 

Utóbbi közleményt a 2013. december 31-i állapotoknak megfelelően a kedvezményezettnek legkésőbb 2014. június 2-áig 
(tekintettel arra, hogy 2014. május 31-e munkaszüneti napra esik) kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül 
kell megküldenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. 

forrás: nav.gov.hu 

Pályázat magyar civil szervezetek nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatására 

A pályázat kódszáma: KÜM-2014-1 

Pályázati határidő:  

2014. március 31. 

forrás, bővebben: kormany.hu 

Alkossunk Közösen: Társadalom & Üzlet - partnerségben a változásért 

Február elején elindult az Ashoka európai pályázata „Alkossunk Közösen: Társadalom & Üzlet - partnerségben a 
változásért” címmel, melyre magyar pályázókat is várunk 

Pályázati határidő: 2014. április 10. 

A versenyfelhívás témája a közös alkotás (co-creation), ami az Ashoka víziójának egyik alappillére: lebontani a falakat 
az üzleti, a civil és a kormányzati szektorok között, elismerni egymás kompetenciáit, és az erősségekre építve új 
társadalmi értéket teremteni termékekkel, szolgáltatásokkal.  

Mik a pályázat feltételei? 

Legalább 1 társadalmi célú szervezet és 1 üzleti vállalkozás közös együttműködése egy adott projekten, melyben 
természetesen több szereplő is részt vehet, a kormányzati szektorból is (ez nem előfeltétel) 

Kezdeti fázisban lévő ötlettel is lehet pályázni, de természetszerűen a már működő, hatást kifejtő projektek nagyobb 
eséllyel indulnak a pályázaton 

A közös projektnek valamilyen társadalmi probléma megoldását kell céljául kitűznie (szervezetfejlesztési projektek nem 
indulhatnak!) 

A vállalati partner a finanszírozás mellett szaktudásával és megkülönböztető eljárásaival is hozzájárul a projekt 
sikerességéhez, ettől lesz közös az alkotás, hiszen mindkét fél kulcsfontosságú elemekkel járul a megvalósuláshoz (csak 
pénzügyi finanszírozásra kiterjedő pályázatok nem indulhatnak!) 

A projekt vagy a civil szervezet alaptevékenységéhez, vagy az üzleti partner működéséhez köthető, és mindkét fél 
számára kézzelfogható végeredményeket nyújt 

A projekt hatással van a társadalomra, és van benne potenciál a terjeszthetőségre 

A projekt konkrét megvalósulása annak, hogy a vezetés-szervezési jó gyakorlatok és a különböző szervezeti struktúrák 
hogyan tudnak minden partner számára értéket teremteni 

Egy egyszeri rendezvény megszervezése nem esik bele a pályázat kritériumrendszerébe 

forrás, bővebben: ashoka.org 

 

 



Pályázati lehetőség lengyel-magyar ifjúsági projektek benyújtására 

Pályázati határidő: 2014. március 14. 

Megnyílt a lehetőség lengyel-magyar ifjúsági projektek benyújtására a két ország civil együttműködésének 
támogatására létrejött új program keretében. A pályázatot a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma és 
Magyarország Külügyminisztériuma között aláírt Memorandum alapján hirdeti meg a Lengyel Köztársaság budapesti 
nagykövetsége. 

A dokumentumot Martonyi János magyar külügyminiszter és Piotr Serafin lengyel külügyi államtitkár 2014. január 29-
én, Donald Tusk lengyel kormányfő hivatalos budapesti látogatása alatt írta alá. 

A részletes pályázati feltéteket a nagykövetség honlapján elérhető szabályzat tartalmazza. Fontos, hogy a benyújtott 
pályázat két, egy Magyarországon és egy Lengyelországban bejegyzett szervezet közös projektjét tartalmazza. A 
Magyarországról pályázó szervezetek tehát lengyel partnerszervezetekkel közös projektekkel jelentkezhetnek. 

Pályázni angol nyelven, a lenti linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezéseket a 
veronika.jozwiak@msz.gov.pl e-mail címre várják a projektfelelős elérhetőségeinek (név, e-mail cím, mobiltelefonszám) 
megadásával. A pályázatok elbírálásának fontos szempontja a Memorandum céljainak és szellemiségének való 
megfelelés. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 14. 

Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés - 2014 évi 
pályázati felhívás  

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület „Élelmiszerbank 
adományszétosztási együttműködés 2014” címmel pályázatot hirdet. 
A pályázat célja, hogy a kiíró 2014-es évre vonatkozóan 
együttműködési megállapodást kössön partnerszervezetekkel, 
amelynek keretében a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől térítésmentesen átvett élelmiszereket a szerződő szervezetek 
az általuk gondozott rászorulóknak juttatják el ingyenes adomány formájában. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 8. 

http://elelmiszerbank.hu/hu/szervezeteknek/aktualis_palyazatok/elelmiszerbank_adomanyszetosztasi_egyuttmuko
des_-_2014_evi_palyazati_felhivas.html 

 

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 


