
 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 . o k t ó b e r  3 1 .  
 

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: 
- Megalakult a Kulturális Alapellátás Kerekasztala  

- NEA logó használata 

- Vizuális jegyzetelés képzés- Szekszárdon. 

- Mi az egyesület döntéshozó szerve? 

- Pályázatok 

- Programajánló 

- Nehéz helyzetbe kerültek a civil szervezetek 

- Meseolvasó önkénteseket keresnek kórházban fekvő gyerekek mellé 

 

 

 

 

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! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Megalakult a Kulturális Alapellátás Kerekasztala 

2014.szeptember 30. 

Megalakult a Kulturális Alapellátás Kerekasztala húsz szervezet képviselőinek részvételével szeptember 30-án 
Budapesten azzal a céllal, hogy a minőségi kultúra minél szélesebb rétegeket érjen el Magyarországon. Az első ülést 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyitotta meg. A kerekasztal elnöke Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár, titkára Cseri Miklós kultúráért felelős helyettes államtitkár. 

A tárcavezető az alakuló ülésen kijelentette: a kulturális alapellátás lényege, hogy a kormány nem szeretné, ha 
Magyarországon bárki minőségi kultúra nélkül élne. Hozzátette: ehhez lehet eszköz az évtizedek óta meglévő 
intézményrendszer infrastruktúrája. 

A miniszter hangsúlyozta: a cél az, hogy ne legyen olyan iskolás Magyarországon, aki intézménye szervezésében évente 
legalább egyszer ne lásson klasszikus koncertet, színházi előadást vagy kiállítást. Célcsoport a közép- és a nyugdíjas 
korosztály is, mert a kultúrának közösségfejlesztő funkciója van. 

Balog Zoltán felidézte, hogy az állami szolgáltató rendszer átalakulása évek óta zajlik és a folyamat "alkalmasabbá tesz 
minket egységes rendszerbe szervezni a kulturális ellátást, elsősorban az iskolarendszer, de a családok számára is. Ilyen 
korábban Magyarországon nem volt". 

A tárcavezető azt mondta, hogy az alapellátás részeként országosan ismert, értékeket képviselő művészek, 
pedagógusok, tudósok közvetíthetik a helyi társadalom szintjén a kultúrát. A kormány azt szeretné, ha a legkisebb 
települések és a legszegényebb rétegek számára is elérhetővé váljon az alapvető minőségi kultúra - emelte ki. 

A miniszter szerint feladat az is, hogy az oktatási rendszerben a pedagógia szempontjából holt időszakban is el tudják 
érni a gyerekeket és a köznevelés részének tekinthető tartalmakat adjanak nekik a sport, az oktatás, a kultúra területén. 
A művészekkel való találkozás az ilyen programokon egy életre szóló élményt tud nyújtani - fejtette ki Balog Zoltán, aki 
szeretné, ha a kerekasztal a következő években kultúrmissziót hajtana végre. 

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár azt mondta: mérőszámokat terveznek létrehozni annak érdekében, hogy a 
minőségi kultúra minél szélesebb réteget érjen el Magyarországon. "Ma borzasztóan ritka az átlag magyar ember 
életében a kultúrával találkozás, ezt drasztikus módon növelni kell. Ne legyen különbség a kulturális javakhoz való 
hozzáférésben aszerint, ki hová született vagy milyen hátrányos helyzetű közösséghez tartozik. Egy magasabb, valódi 
középosztálybeli élet megteremtése a cél" - beszélt a célokról Hoppál Péter. Mint elhangzott, ennek érdekében szeretné a 
kulturális kormányzat becsatornázni a kerekasztal munkájában részt vevő szervezetek tudását. 

A Kulturális Alapellátás Kerekasztalának alakuló ülésére húsz szervezet képviselőit hívták meg, köztük van mások 
mellett az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége, a Magyar Népművelők Egyesülete, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesülete, a Magyar Teátrumi Társaság és a Magyar Színházi Társaság. 

A kerekasztal elnöke Hoppál Péter, titkára Cseri Miklós kultúráért felelős helyettes államtitkár. A fórum a tervek szerint 
negyedévente, de legalább évente egyszer ülésezni fog, az összejövetelek nem lesznek nyilvánosak. 

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/megalakult-a-kulturalis-alapellatas-
kerekasztala 

NEA logó használata 

A Nemzeti Együttműködési Alap logójának honlapon történő megjelenítéséhez az 
Ön honlapjának forráskódjába az alábbiakat kell beilleszteni:  

Forrás: http://civil.info.hu/web/nea/nea-logo-megjelenitese 

Amennyiben Ön támogatásban részesült a Nemzeti Együttműködési Alap terhére a kedvezményezett szervezet 
hivatalos oldalába, illetve a támogatott projekt honlapjába a fenti kód beépítése feltétlenül szükséges. 



Kedves Civil Vezetők! 

 

Ezúttal egy semmihez sem hasonlítható képzésre invitáljuk Önöket! 

Talán túlzásnak hangzik, de kérjük olvassák el felhívásunkat. 

Amennyiben megismeri Vizuális jegyzetelés címet viselő képzésünket ígérjük garantáltan emlékezetes marad a 
szervezet minden taggyűlése, konferenciája, oktatása, műhelymunkája. Szó szerint értjük az emlékezést, hiszen elég lesz 
egyetlen pillantást vetni az elkészült grafikára máris mindenki emlékszik mi is történt a hetekkel, hónapokkal korábban 
zajlott programunkon. 

Persze nem csak a memóriát segíti, hanem a szervezet munkáját is, hiszen célokat, problémákat, megoldásokat, munka-
folyamatokat, összefüggéseket mutat be átlátható, mindenki számára érthető módon. 

FONTOS!!! Nincs szükség kézügyességre, rajztudásra a vizuális technikák elsajátításához. Azok is sikerélményhez 
jutnak, akik „Nem tudok rajzolni!” meggyőződésükkel együtt érkeznek. 

Ha felkeltette érdeklődését képzésünk és többet szeretne tudni róla látogasson el honlapjukra.  

http://civilszamado.hu/directory/news/news_2014-10-13_227.php 

Ha pedig lehetőséget lát benne, ne habozzon jelentkezzen.  

Civil SzámAdó Szolgálat - Szekszárd 

A képzés megvalósulását támogatja az Emberi Erőforrások Minisztérium, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a 
Nemzeti Együttműködési Alap. 

Mi az egyesület döntéshozó szerve? 

Az egyesület döntéshozó szerve a tagok összessége (közgyűlés), vagy a tagok által közvetlen vagy közvetett módon 
megválasztott testület (küldöttgyűlés). 

Küldött csak a szervezet tagja lehet és küldötti jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, 
meghatalmazott útján nem láthatja el. A küldött megválasztásának többféle módja ismert, annak a szervezet céljához, 
nagyságához kell igazodni. Lehet küldöttet választani létszámarányosan (például minden 20 fő után egy küldött), vagy 
területi alapon (például megyei szervezetenként 2 küldött), vagy a tagok más csoportosítása alapján. A küldöttek 
egyenlőek, azonos szavazati joguk van. A küldöttek megválasztásának módját, a küldött visszahívásának eseteit és 
módját az alapszabálynak kell részletesen és egyértelműen tartalmazni. 

A döntéshozó szervet szükség szerint, de legalább évente kell összehívni. 

Az új Ptk.-ra való áttérés vonatkozásában a bírói gyakorlat több pontban kezd kialakulni, érdemes ezek közül ismertetni 
a Fővárosi Törvényszék egyes tanácsainál kialakult gyakorlatot az egyesület megismételt közgyűlésével kapcsolatban. 
Az ismertetett álláspont meglehetősen szigorú, így ennek követése esetén remélhetőleg más tanácsoknál, illetve más 
törvényszékeken sem lesz probléma az alapszabállyal, bár elképzelhető, hogy más bírók esetleg kevésbé szigorú 
szabályozást is elfogadnak. Az alapkérdés az, hogy az eredeti közgyűlés napjára, pl. fél órával - órával későbbre 
kitűzött, a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes megismételt közgyűlés – a Ptk. 3:18. § (1) bekezdésétől 
való eltérésként – nem sérti-e a a tagok kisebbsége jogainak védelmét (Ptk. 3:4. § (3) bek. b)). E szigorú álláspont szerint 
ezt a megismételt közgyűlésnek az eredeti közgyűlés napjára való kitűzése akkor nem sérti, ha a tagok adott napi 
jelenlétének megszervezése, illetve felkészülésük lehetősége megfelelően biztosított, illetve ha a tagokat a meghívóban 
lehetőségeikről és a távolmaradás következményeiről kifejezetten tájékoztatják. 

A megoldási javaslatok a következők: 

Vagy kötelezően más napon tartják a megismételt közgyűlést, ekkor erre új meghívó küldendő, a szükséges 
tájékoztatásokkal, 

Vagy azt megtarthatják az eredeti közgyűlés napján is, azonban ez esetben legalább 15 nappal korábban igazolhatóan 
értesülnie kell a tagoknak a közgyűlésről, lehetővé kell tenni, hogy jogaikat meghatalmazott útján is gyakorolhassák, ezt 
az alapszabályban kifejezetten szabályozni kell [Ptk. 3:65. § (3) bek.], a tagokat pedig a meghívóban – a megismételt 
közgyűlés helyén, idején, a távollét jogkövetkezményein túl – ennek lehetőségéről is kifejezetten tájékoztatni szükséges. 



Civilek a haza védelmében 

2014. 10. 20. 

Forrás: http://www.vg.hu/velemeny/civilek-a-haza-vedelmeben-437458 

Szörnyű következményei lehetnek, ha a hatalmon lévők kényük-kedvük szerint változtatják a játékszabályokat. A 

civilek elleni támadások a még működő ellensúlyok leépítésének kísérlete. A korlátok nélküli kormányzás pedig 

mindenkit kiszolgáltatottá tesz. 

Munkám nagy része vitatkozással telik, hiszen szeretném a döntéshozókat befolyásolni annak érdekében, hogy az 
emberi jogok – mint a választójog vagy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés – minden magyar állampolgárt 
egyenlően megillessenek. A vita minden olyan működés alapja, amely a résztvevők egyenlőségén nyugszik, és amely 
hosszú távú és fenntartható fejlődést szeretne elérni. A civilek, így az én szervezetemet is érő támadások – amelyek 
létezésünk alapjait is megkérdőjelezik – azonban már túlmennek a hasznos diskurzus keretein. Ez pedig minden 
magyar állampolgárt kell, hogy érdekeljen, hiszen egy olyan hatalomtól, amelynek nincs ellensúlya, senkinek az üzlete 
és boldogulása sincs védve. 

Magyarországon 70-80 ezer civil szervezetet tartanak nyilván, de becslések szerint ennek csak töredéke működik. A 
civil szervezetek nagyon sokfélék lehetnek: vannak, amelyek szociális szolgáltatást nyújtanak, jótékony célokat 
szolgálnak, és vannak, amelyek szabadidős programokat szerveznek, például meneteléseket a fővárosban. Ezen felül 
egyes civil szervezetek jogokat védenek vagy a demokratikus értékek mellett állnak ki. Teszik ezt hazai fórumokon, 
jogsegélyt nyújtva, vagy éppen a nyilvánosságot használva. 

A civil nem attól civil, hogy önkéntesen dolgozik és kizárólag jótékony célokat szolgál. Két dolog azonban 
mindenképpen összeköti őket, egyrészt az, hogy aktív állampolgárok, akik tesznek a tágabb környezetükért, akik a 
négyévenkénti „x” megfelelő helyre való behúzásán túl is befolyásolni szeretnék a közügyek alakítására. Másrészt az, 
hogy nem törekszenek a közhatalom megszerzésére. 

Magyarországon hatalmas a közöny: nem érdekel minket, hogy mi történik körülöttünk, amíg a saját életünket ez 
közvetlenül és húsbavágóan nem érinti. Ez a mentalitás kereshető történelmi és szociológiai okokban is. A számos 
feltételezett ok közül szeretném kiemelni a politika kisajátítását. A politikát, vagyis a közügyek alakítását már a 
rendszerváltozás előtt kisajátították. Az a jó polgár, azt nem éri retorzió, aki a lehető legtávolabb tartja magát a közéleti 
kérdésektől, legyen az a közutak közpénzből való építése, az iskolák működése vagy az emberi jogok védelme. Aki 
állást mer foglalni ezekben a kérdésekben, azt valamelyik politikai párt támogatójaként azonosítják, ezzel rögtön 
beszorítva őt egy szűk játéktérre. Ezt a meglévő társadalmi szerződést erősítették meg a jelenlegi kormányzó erők azzal, 
hogy minden megszólalót, – legyen az az Alkotmánybíróság vagy a Legfelsőbb Bíróság elnöke, aki felhívta a figyelmet 
hibás kormányzati lépésekre – azonnal pártpolitikai ellenfélként állítottak be. 

Feltehető a kérdés, hogy mi alapján ítéljük meg a lépések hibás voltát? Annyit talán a legtöbben elfogadunk, hogy 
szörnyű következményei lehetnek annak, ha a hatalmon lévők a játékszabályokat, amikor éppen nem nekik kedveznek, 
kényük-kedvük szerint változtatják meg, és minden ellenőrzésre szolgáló intézményt meg gyengítenek. A korlát nélküli 
hatalom mindenkit, legyen vállalkozó vagy közmunkás, kiszolgáltatottá tesz. A helyzetet tovább súlyosbítják azok a 
politikai nyilatkozatok, amelyek az egyet nem értőket nem csak az ellenfélként definiált pártokat szolgálóként, hanem a 
nemzeti érdeket sértőként, akár hazaárulóként azonosítják.  

A Norvég Civil Alap körüli botrányt hiba szűken értelmezni, és csak azt nézni, hogy közpénzekről és megfelelő 
forráselosztásról van-e szó. Az emberi jogi és demokráciavédő munkára forrásokat szerző 13 szervezet problémásnak 
nevezése valójában figyelmeztetés mindazoknak, akik még éreznek magukban erőt arra, hogy a közügyekben részt 
vegyenek. Az első nyilatkozatok arról szóltak, hogy egyik vagy másik ellenzéki erőt (először az LMP-t, majd a baloldalt) 
segítették ezek a pénzek. Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde óta azonban egyértelmű mindenki számára: aki kritizálni 
meri a kormány munkáját, aki szerint minden hatalomnak szüksége van valódi ellenőrzésre, az nem a haza érdekét, 
hanem külföldi érdekeket szolgál. A civil szervezetek egy részére zúduló kommunikációs össztűz és a jelentős, de a 
magyar államtól független pénzügyi források feletti döntés bekebelezésének kísérlete nem más, mint a kevés még 
működő ellensúly ellehetetlenítésének kísérlete.  

Hazug és sértő az a felvetés miszerint kifejezetten az ország, a magyar polgárok érdekei ellen lépnénk fel. Fellépünk 
mindazok védelmében, akiket a magyar állam nem véd meg, legyenek bármilyen népszerűtlenek is ezek a témák, mert 
hiszünk a polgárok egyenlőségében. Kíváncsi lennék, hogy mennyiben szolgált külföldi érdekeket, hogy a TASZ – 
mellesleg norvég pénzből – megakadályozta 2010-ben, hogy az adófizetők pénzéből 35 milliárd forintot felelőtlenül 
költsenek el a sávolyi MotoGP pályára. Miért a polgárok érdekei ellen való, hogy szeretnénk megtudni, milyen 



dokumentumokra alapozva kötelezte el Magyarország magát az újabb paksi atomerőmű hitelből való megépítése 
mellett? A feszegetett kérdések nyilvánvalóan kínosak az éppen hatalmon lévőknek. Azok voltak 2006-ban is, amikor 
rendkívül súlyos szavakkal illettük a rendőri túlkapásokat és az előzetes letartóztatások miatt többek között az 
igazságügyi miniszterhez fordultunk. 

A TASZ-nak nem célja, hogy mindenki, mindenben egyetértsen velünk. Az viszont meggyőződésem, hogy a hazám 
érdeke, hogy minél többen vegyenek részt a közügyek alakításában. A mindenkori hatalom csak így működhet korlátok 
között.  

Szerző: Kapronczay Stefánia, a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet ügyvezető igazgatója 

Pályázz! 

Pályázat a 2015. évre a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának 

költségvetési támogatására 

Pályázati határidő: 2014. október 30. 

A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet megváltozott 
munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására. 

Forrás: http://www.kormany.hu/download/2/5f/10000/Rehab%20pályázat%202015%20.pdf#!DocumentBrowse 

Módosul a homlokzati nyílászárócsere-pályázat benyújtási határideje 

A pályázat iránti nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a pályázatok zavartalan, problémamentes benyújtása 
érdekében, a tárca régiónként eltérő beadási határidőket jelölt meg. 

Ennek megfelelően a pályázatok benyújtására szakaszosan, az egyes régiók számára egyedileg meghatározott 
időpontban, 2014. október 29-e és 2014. november 27-e között vagy a forrás kimerüléséig lesz lehetőség. A pontos 
határidőket és az egyes régiók számára arányosan rendelkezésre álló forrást a módosított Pályázati Útmutató 
részletesen tartalmazza. 

A részletes pályázati dokumentáció a kormányzati portálon, a Zöld Beruházási Rendszer (http://www.zbr.gov.hu) és a 
pályázatkezelő ÉMI Nonprofit Kft. (http://www.emi.hu) honlapjain érhető el. 

Programajánló: 

Többállomásos gyalogtúra Hedrehelyen. 

Nevezés személyesen a Hedrehelyi Ifjúsági Pont-on. 

Az állomásokon fizikai és szellemi (és szellemes)  megpróbáltatásokon kell keresztülmennetek, hogy tovább 
folytathassátok az utatokat!  

Indulás reggel 9.00-kor a Kultúrház elől. (NOVEMBER 8-ÁN, HEDREHELYEN persze  ) 

2014. november 21-én a Parlamentben az országos hatókörű civil szervezetek képviselői 2-2 delegáltat választanak az 
NFFT tagjai közé az 

Oktatási és kulturális 

Réteg és korosztályi 

Szociális és egészségügyi civil szervezetek megjelent és előzetesen érvényesen regisztrált képviselői közül. 

A Tanács tagjait a fenntartható fejlődés előmozdításában érdekelt szervezetek delegálják. A Tanácsba a parlamenti 
pártok képviselő csoportjai, a Kormány, a Magyar Tudományos Akadémia, a gazdasági kamarák, az egyházak, a 
szakszervezetek, a munkaadói szervezetek, az önkormányzati szövetségek, a Magyar Rektori Konferencia, a nemzeti és 
etnikai kisebbségi szervezetek, valamint országos hatókörű civil szervezetek delegálhatnak tagokat. 



Az 57/2008. (V. 22.) OGY határozat rögzíti, hogy a szociális ügyekkel, illetve egészségüggyel foglalkozó civil 
szervezetek 2 főt, a környezet- és természetvédő civil szervezetek 2 főt, a réteg- és korosztályi civil szervezetek 2 főt és 
az oktatási és kulturális civil szervezetek ugyancsak 2 főt delegálhatnak a Tanácsba. A civil szervezetek esetében az 
adott tevékenységi körben működő országos hatáskörű szervezetek a maguk által elhatározott módon választják meg 
delegáltjaikat. 

Az NFFT tagjaként a civil szervezetek delegáltjai aktívan és érdemben alakíthatják a Tanács működését, 
befolyásolhatják a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia végrehajtását. A kormányzati stratégiák és programok 
fenntarthatósági szempontú elemzésében vehetnek részt. Javaslatokkal élhetnek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
területeken. Részt vehetnek a fenntarthatóság értékeinek nemzeti szintű képviseletében. 

Tekintettel arra, hogy az OGY határozatban nevesített kategóriákhoz tartozó civil szervezeteknek – kivéve a természet- 
és környezetvédő szervezeteket – nincs delegálási célra létrehozott országos fórumuk, az NFFT Titkársága segíti a 
választás folyamatát. 

Regisztrálni a NFFT honlapjáról letölthető adatlap visszaküldésével lehet. 

http://nfft.hu/megkezdodott-az-nfft-civil-tagjainak-valasztasi-folyamata/ 

Nehéz helyzetbe kerültek a civil szervezetek 

2014. 10. 14. 

Az új Ptk. nem csak a gazdasági társaságok számára hozott rengeteg változást, de a Magyarországon működő, több 
mint 65.000 nonprofit szervezetnek is. A szakszervezeteknek, egyesületeknek és alapítványoknak is kötelező 
végrehajtani számos módosítást az alapszabályban. Ráadásul, a Ptk. egyik legnagyobb újítása, hogy a jogi személy 
szabályaitól el lehet térni, náluk is komoly aggályokat vet fel és néhány esetben akár a mindennapi működésüket is 
akadályozhatja – véli a Szecskay Ügyvédi Iroda. 

A Ptk. átmeneti rendelkezéseinek a jogi személyekre vonatkozó szabályait nem csak a gazdasági társaságokra kell 
alkalmazni, hanem a szakszervezetekre, szövetkezetekre, egyesületekre, és alapítványokra is. Már bejegyzett egyesület 
köteles az alapszabály összes olyan rendelkezését módosítani, amelyek nem felelnek meg az új Ptk. szabályainak. 
Egyesület vagy alapítvány 2016. március 15. után csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat szerint és a Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelően működhet. A Statisztikai Hivatal legfrissebb adata sajnos 2012-es; az alapján kiderül, 
hogy ez a szabályozás több mint 65ezer nonprofit szervezetet (többek között; egyesület, szakszervezet, alapítvány) érint. 
Szintén a KSH legújabb adata szerint a teljes nonprofit szektor bevétele több mint 1256 milliárd forint. 

A jogi személy általános szabályai előírják, hogy az egyesületlétesítő okiratnak tartalmaznia kell a szervezetet létesítő 
személy vagy személyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhelyét, a teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok 
értékét, továbbá a vagyonrendelkezésre bocsátásának módját és idejét.  Ezt az általános szabályt össze kell vetni az 
egyesületi szabályokkal, amely alapján a létesítő okiratnak az általános kötelező tartalmi elemein túl vannak egyéb, 
sajátos kötelező elemei. 

Nyilvánossá válhatnak adatok? 

Faludi Gábor szerint azzal, hogy a létesítő személyek adatainak szerepelnie kell az alapszabályzatban; csapdába 
kerültek az egyesületek. Ezek az adatok az alakuló közgyűlés jelenléti ívében már fel vannak sorolva. A fennálló tagsági 
jogviszonnyal rendelkező személyek adatai - szintén a Ptk szerint - nem nyilvánosak. Gondoljunk például a politikai, 
vagy a szexuális irányultságot kifejező, vagy vallási egyesületekre - emiatt a nyilvános alapszabályba az adatok nem 
vehetők fel. Ha az adatok az alapszabály utaló szabálya nyomán egy mellékletbe kerülnek, amit a bíróság zárt iratként 
kezel, akkor elvileg lehet, hogy a nyilvánosság elkerülhető, viszont az a követelmény, hogy a tagok adatait az 
alapszabály tartalmazza, kiüresedik. 

A cikk folytatódik: http://www.vg.hu/kozelet/jog/nehez-helyzetbe-kerultek-a-civil-szervezetek-437200 

Meseolvasó önkénteseket keresnek kórházban fekvő gyerekek mellé 

http://www.pozitivnap.hu/belfold/meseolvaso-onkenteseket-keresnek-korhazban-fekvo-gyerekek-melle 

"Egy gondolat csak akkor nyeri el értelmét, ha megvalósítják."  (Boldizsár Ildikó: Meseterápia) 

A mesékkel, különböző történetekkel való gyógyítás az emberiséggel egyidős foglalkozás. A legtöbb társadalom 
kultúrájában fellelhetőek a mesék, mint az ősi kikristályosodott kollektív tudat, emberi bölcsesség tükörképei.  



Nem csoda, hogy ismét országszerte várják azoknak az önkénteseknek a jelentkezését, akik meseolvasással segítenék 
kórházban fekvő beteg gyerekek gyógyulását. 

Idén is folytatódik a gyógyvarázs meseolvasó program, amelyre ebben az évben bárki jelentkezhet. A három éve indult 
akció keretében eddig 300 középiskolás és a pénzintézet 100 dolgozója 37 alkalommal olvasott fel a kórházakban fekvő 
beteg gyerekeknek kedvenc könyveiből. 

A gyógyvarázs mesedoktorok akciójához mostantól bárki jelentkezhet a weboldalukon keresztül, az egyetlen feltétel, 
hogy legalább 14 éves legyen. A honlapon az érdeklődők megnézhetik a mesedoktorokat fogadó kórházak listáját, 
valamint kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb időpontot. A tájékozódást térkép is segíti, így az önkéntesek 
könnyen megtalálhatják a hozzájuk legközelebbi helyszínt. Jelenleg 12 megye 24 kórháza várja a felolvasókat, a lista 
azonban folyamatosan bővül. 

A jótékonysági program 10 éve támogatja a beteg gyerekek felépülését; az orvosokat és kórházakat 
műszeradományokkal segítik, az intézményekben gyógyuló gyerekeknek pedig rendszeresen szerveznek szórakoztató 
programokat. Eddig 257 intézményben több mint 476 millió forint értékű orvosi eszközt juttattak el, és 140 alkalommal 
szerveztek programokat a kicsiknek. 

http://khgyogyvarazs.hu/register 

Leginkább a jól képzett fiatalok vándorolnak ki Magyarországról, derül ki egy friss, minden korábbinál pontosabb 

kutatásból. 

Mintegy 350 ezer olyan kivándorolt magyar élt 2013 elején a világban, akik 1989 után, és legalább egy évvel a felmérés 
előtt hagyták el Magyarországot - derül ki a KSH-nak a SEEMIG-projekt keretében készített elemzéséből. 

A statisztikusok sietve hozzáteszik, hogy ez a becslés egyszeri érvényességűnek tekinthető és nem oldja meg a 
kivándorlószám folyamatos nyomon követésének problémáját. 

Fiatalok és diplomások: A részletes adatok szerint külföldre túlnyomórészt a fiatal korosztályok tagjai költöznek: a 
migráns magyarok 25 százaléka 30 év alatti, 63 százaléka pedig még nem érte el a 40 éves kort. További 18 százalék 
tartozik a negyvenes korosztályba, 11 százalék az ötvenesek közé, míg a 60 felettiek aránya mindössze 5 százalék. Ezek 
az arányok jelentősen eltérnek az itthoni lakónépesség kormegoszlásától, amit jól jeleznek az átlagos életkor értékek is. 
Ez a 15-74 éves migránsok körében 38, az itthon élők között 45 év. 

A migráció munkaerőpiaci hatása szempontjából alapvető fontosságú a kivándorlók iskolai végzettség szerinti 
összetétele. Az elemzés adatai egyértelműen jelzik a kivándorlók átlag feletti iskolai végzettségét és a diplomások 
koncentrációját. Míg az itthon élő lakosság körében a 8 általánost, vagy annál kevesebbet végzettek aránya 24, addig a 
kivándoroltak között ez az érték 6 százalék csupán. A többlet kisebb mértékben az érettségizettek, nagy arányban 
viszont a diplomások körében jelentkezik: a diplomások aránya az összlakossághoz képest a kivándoroltak között 
jelentősen magasabb (18 vs. 32 százalék). 

A cikk folytatása, forrás: http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/sokkolo_ennyi_magyar_vandorolt_ki.588185.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 


