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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: 

� Jövő évtől jön az elektronikus eljárás a civil szervezetek nyilvántartási 
ügyeiben 

� Másként vállalkozni?- Társadalmi Vállalkozások Magyarországon 
� Jövőre több mint 4 millió eurós támogatás áll rendelkezésre az Erasmus + 

program ifjúsági területén 
� Megjelent a HUNG- 2014-s pályázati felhívás 
� Önkéntességet népszerűsítő kampányt indít az EMMI 

� NEA logó használata 
� Falusi turizmus népszerűsítése 
� Civil citrom díjra jelölés 

 

 

 

 

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! 

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

Jövő évtől jön az elektronikus eljárás a civil szervezetek nyilvántartási ügyeiben 

2015. január 1. napjától a civil nyilvántartási eljárásokban nem csak lehetőség, hanem egyes szervezetekre nézve 
kötelező is a kérelmek elektronikus úton való előterjesztése. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2015. január 1-jét követően a 
civil szervezetek nyilvántartási eljárásai során a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 
hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a 
hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség és a szövetség a beadványokat kizárólag elektronikus úton 
nyújthatja be.  

Ezen túlmenően 2015. január 1-jét követően kizárólag elektronikus úton adható be a kérelem, ha a kérelmező jogi 
képviselővel jár el, ha a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri, 
ha egy szervezet a közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet terjeszt elő, továbbá a már közhasznú szervezetek is 
beadványaikat ezen időpontot követően kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Amennyiben a kérelmező nem 
kötelezett az elektronikus útra, kérelmét választása szerint elektronikus úton is beadhatja. 

Az elektronikus út azt jelenti, hogy a kérelmező a beadványát elektronikusan az ún. Ügyfélkapun  keresztül nyújtja be a 
bíróságon. Az Ügyfélkapu használatához személyes ügyfélkapus azonosítóra van szükség. Ügyfélkapus regisztrációt 
kizárólag természetes személy kezdeményezhet. A regisztrációs eljárás bármelyik okmányirodában, kormányhivatali 
ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten kezdeményezhető. Az Ügyfélkapu a 
www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon az ügyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.  

Jelentős változás, hogy 2015. január 1. napját követően már nem az eddig megszokott kérelem-formanyomtatványon, 
hanem ÁNYK űrlapon kell a kérelmeket előterjeszteni, akár elektronikusan akár papír alapon.  

Amennyiben a kérelmező elektronikus útra kötelezett vagy az elektronikus utat választja, akkor számítógépén 
telepítenie kell az általános nyomtatványkitöltő programot és arra le kell töltenie a  „jar” kiterjesztésű civil eljárásokban 
alkalmazandó ÁNYK űrlapokat. Az ÁNYK űrlapok-hoz elektronikus út esetén kizárólag „pdf” formátumú mellékletek 
csatolhatóak.  

Ha a kérelmező nem kötelezett az elektronikus útra, kérelmét továbbra is beadhatja papír alapon is, de 2015. január 1-jét 
követően már kizárólag ÁNYK űrlap formátumban. 

Az elektronikus eljárásban alkalmazandó „jar” kiterjesztetésű és a papír alapú eljárásban használandó „pdf” formátumú 
ÁNYK űrlapok letölthetőek a www.birosag.hu oldal civil szervezetek menüpontjából. Ugyanitt bővebb tájékoztatás, 
útmutató is olvasható a kérelmek benyújtásának folyamatáról és az egyes ÁNYK űrlapok kitöltéséről. 

Budapest, 2014. december 17. 

Forrás: http://birosag.hu/media/aktualis/jovo-evtol-jon-az-elektronikus-eljaras-civil-szervezetek-nyilvantartasi-
ugyeiben 

Másként vállalkozni? - Társadalmi vállalkozások Magyarországon 

Mik is azok a társadalmi vállalkozások?  

A társadalmi vállalkozások olyan szervezetek, amelyek az üzleti alapon működő vállalkozásokhoz hasonlóan 
pénzügyileg önfenntartóak, azonban elsődleges céljuk nem a profitmaximalizálás, hanem egy általuk fontosnak tartott 
társadalmi cél megvalósítása. 

 Néhány példa a Magyarországon működő társadalmi vállalkozásokra: 

A Fruit of Care fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek foglalkoztatásával különféle ajándéktárgyakat, illatszereket 
állít elő. Termékeiket magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt értékesítik. A társadalmi cél itt a fogyatékkal 



élők és a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának segítése, mely cél elérését a termékek eladásából szerzett 
önálló jövedelmük is segíti. 

A Matyodesign olyan ruhákat és kiegészítőket állít elő, amiket a matyó kultúra motívumai tesznek különlegessé. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tard asszonyai hímzik a társadalmi vállalkozás termékeit, fizetésüket pedig a termékek 
értékesítéséből fedezi a vállalkozás. 

Bármiféle kötelezettség nélkül, egyszerűen találkozhatunk társadalmi vállalkozásokkal a MakeSense programjain. 
Mindegy milyen háttérrel rendelkezünk, a hangsúly ezeken a rendezvényeken a diverzitáson és egymás tudásának 
tiszteletben tartásán van. 

 A MakeSense egy francia gyökerekkel rendelkező fiatal nemzetközi közösség, melynek magyarországi képviselője 
Nárai Csilla. 

Bővebben: http://recity.hu/etikus-uzlet/159-maskent-vallalkozni-tarsadalmi-vallalkozasok-magyarorszagon 

Jövőre több mint 4 millió eurós támogatás áll rendelkezésre az Erasmus + program ifjúsági területén 

2015-ben összesen több, mint 4 millió euró jut az Erasmus+ program ifjúsági területére - jelentette be az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára az EVS Live 
rendezvényén, szombaton Budapesten. 

Schanda Tamás elmondta: az Erasmus+ néven indult el 2014 elején az Európai Unió együttműködési programja, amely 
az oktatást, a képzést, valamint az ifjúsági területet és a sportot is magában foglalja. A program 2014-2020-ig tartó 
időszakában a 14,7 milliárd eurós támogatás 10%-a az ifjúsági terület számára van elkülönítve uniós szinten. Ez 500 000 
fiatal és ifjúsági szakember nemzetközi tapasztalatszerzését teszi lehetővé. A program keretében (oktatás, képzés, 
ifjúságügy területén) Magyarországra 2014-ben összesen 31 millió euró támogatás érkezik, az ifjúság és sport területén 
2014-ben Magyarországon ez 4,3 millió euró forrást jelent. 

Schanda Tamás kiemelte, hogy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézeten belül működő Erasmus+ Ifjúsági 
Programiroda adatai szerint 2014-ben Magyarországon összesen több mint 4 millió euró támogatásban részesültek az 
ifjúsági területen pályázó szervezetek. A beadott pályázatok átlag 40%-a, összesen 168 projekt kapott támogatást. 

Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében 2014-ben 1,2 millió euró forrás került kiosztásra, 50 támogatott pályázatnak. 
Az EVS keretében tavaly csaknem 400 magyar fiatal töltött hosszabb-rövidebb időt külföldön önkéntesként, és csaknem 
300 külföldi fiatal érkezett hazánkba különböző civil szervezetekhez önkéntesnek. A legnépszerűbb célországok az 
elmúlt év adatai szerint Németország, Spanyolország és Törökország voltak, nálunk pedig a legtöbb külföldi önkéntes 
német, spanyol és olasz fiatal volt. 

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/jovore-tobb-mint-4-millio-euros-tamogatas-all-rendelkezesre-az-erasmus-program-ifjusagi-
teruleten 

A norvég után a svájci alapokat is vizsgálják Lázárék 

A Miniszterelnökség gyanúja szerint több alapítvány a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) mellett a Svájci-Magyar 
Civil és Ösztöndíj Alapprogram is beadta ugyanazokat a számlákat. A pályázati pénzéket kezelő Ökotárs Alapítványt, 
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítványt, Autonómia Alapítványt és a Kárpátok Alapítványt nyár közepe óta 
vizsgálja a kormány. 

Saját hatáskörében vizsgálja a Miniszterelnökség a svájci alap környékén felmerült esetleges visszaéléseket - írta a Napi 
Gazdaság. Állítólag a lap birtokába került egy dokumentum, amelyben a pályázati pénzeket kezelő alapítványok 
tájékoztatták erről a svájci alap nyertes civiljeit. 

A lap szerint a dokumentumban az áll, hogy a tárca a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) felszólítására 
szabálytalansági eljárást kezdeményezett a norvég és svájci alapok kapcsán. A Kehi gyanúja szerint a szervezetek 
esetében a források elszámolásánál kettős finanszírozás állhat fenn. Úgy vélik, hogy a mintegy 1,3 milliárd forintot 
kezelő alapítványi konzorcium a pályázati költségek számláit mind a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapprogram, 
mind a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) támogató szervezet felé benyújtotta. 



Az alapítványok a nyertes szervezeteknek szétküldött levél szerint bár együttműködnek az illetékesekkel, a kettős 
finanszírozást nem ismerik el. Állítják, a szabálytalanságok mögött nincs valódi cselekmény, csupán adminisztratív 
hibák történtek. 

A Miniszterelnökség vizsgálata legfeljebb 45 napot vehet igénybe, lezárultáig biztosan nem jutnak a pénzükhöz a 
nyertes szervezetek - írta a Napi Gazdaság. A lap hozzátette, hogy közel harminc projekt augusztus 11. óta vár a soron 
következő részforrásokra, amelyek elmaradásával több tucat már megkezdett programot felfüggesztettek. 

Forrás: http://vs.hu/kozelet/osszes/napi-gazdasag-a-norveg-utan-a-svajci-alapokat-is-vizsgaljak-lazarek-1216#!s0 

Több száz uniós projekt értelmét kérdőjelezik meg a civilek 

Több mint 500 uniós támogatási projekt anyagát nézte át a Bankwatch és a Friends of Earth. Tanulmányuk szerint a 
kelet-közép-európai országok 2014 és 2020 között nem fenntarthatóan és nem elég zöld projektekre használják az uniós 
forrásokat, ezért arra számítanak, hogy az Európai Bizottság visszadobja ezeket a terveket. 

Nyolc kelet-közép-európai ország uniós forrásból tervezett beruházásainak többsége nem összeegyeztethető az EU 
környezetvédelmi és fejlesztési elképzeléseivel – derült ki a Bankwatch és a Friends of the Earth közös tanulmányából. 
A nemzetközi civil szervezetek a lengyel, cseh, magyar, szlovák, lett, észt, litván valamint horvát forráselosztási terveket 
vetették össze, és megállapították: a projektek előkészítése során nem vették figyelembe, hogy az Európai Bizottság (EB) 
tavaly új fejlesztési irányt határozott meg, amelyben kiemelt súlyt szánnak a nem fosszilis energiaprojekteknek, 
valamint a kevésbé környezetszennyező infrastruktúra-beruházásoknak. 

Ehhez képest a kelet-közép-európai országok olyan, a régi költési mintákat továbbvivő projektekre akarják lehívni a 
számukra 2014-2020 között elkülönített 350 milliárd euró javát, amelyek összeegyeztethetetlenek a bizottság 
elképzeléseivel. A Bankwatch ezért arra kéri az EB-t, hogy ezeket a terveket dobja vissza, és szólítsa fel az érintett 
országokat, hogy gondolják újra, mire költenék a nekik felajánlott pénzt. 

A Bankwatch és a Friends of the Earth összesen 535 uniós támogatásban részesülő projekt tervét nézte át. A bizottság 
ebből eddig mindössze negyvenet hagyott jóvá, a szervezetek ezért arra számítanak, hogy visszadobják a projekteket. 

Elemzésük szerint, ha az EB jelenlegi formájában hagyja jóvá ezeket a terveket, azzal már most feladja a nagyszabású, 
környezetbarátabb, fenntarthatóbb fejlesztések iránti elkötelezettségét, amelyet nem is olyan régen fogalmazott meg. 
Ezek az országok ugyanis a térség fejlesztésére szánt pénzek nagy részét fosszilis-alapú projektekre (többnyire gáz és 
szén alapú energiaprojektekre) költenék, a közlekedésfejlesztési források javát pedig közút-építésre fordítanák. 

Pedig az EB iránymutatása alapján inkább a megújuló energia-projekteket kellene ösztönözniük (de nem a szintén 
potenciális környezeti károkkal járó biomassza-projekteket, mint a balti államok), a vasúti és a közösségi közlekedési 
fejlesztéseket kellene támogatniuk, és a hulladékgazdálkodás terén is lehetnének annyira előrelátók, hogy szemétégetők 
és temetők helyett az ezeknél fenntarthatóbb projekteket támogatják. 

A Bankwatch szerint ugyanakkor nem teljesen menthetetlenek ezek a tervek: az országok jóval többet költenének 
energiahatékonysági projektekre. Ezek szépséghibája, hogy a forrásokat nem elsősorban a lakossági és közösségi 
energiafelhasználás hatékonyságának növelésére fordítanák, hanem a magas energiafelhasználású iparágak 
energiaszámláját csökkentenék. 

Forrás: http://vs.hu/gazdasag/osszes/tobb-szaz-unios-projekt-ertelmet-kerdojelezik-meg-a-civilek-1211#!s0 

Megjelent a HUNG- 2014-s pályázati felhívás 

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdet. 

A pályázat célja: a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, 
tájegységi, megyei értékek gyűjtése, rendszerezése, kollektív megismertetése azok írott és elektronikus kiadványokban 
történő megjelentetése és népszerűsítése. 

1. Támogatási célterületek 

1.1 Helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek 
felkutatása és dokumentálása útján 



1.2 Meglévő helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és 
népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek 
megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával 

1.3 Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti értékek és 
hungarikumok népszerűsítésére közoktatási intézményekben 

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre (továbbiakban: pályázók) az egyes pályázati célok tekintetében 

I. Pályázati cél esetében: 

 Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktár létrehozása esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; olyan - az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti - társadalmi szervezetek (a továbbiakban: társadalmi szervezetek), amelyeket 
a települési önkormányzat a települési értéktár létrehozásával és gondozásával igazoltan megbízott. 

II. Pályázati cél esetében: 

 Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktárak esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; helyi értéktár bizottsági 
támogatói nyilatkozattal rendelkező társadalmi szervezetek; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal 
rendelkező gazdasági társaságok. 

III. Pályázati cél esetében: 

 A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézmény által létrehozott társadalmi szervezetek; 
vagy olyan társadalmi szervezetek, melyek székhelye a köznevelési intézménnyel azonos településén helyezkedik el és 
azzal a pályázati cél megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást kötött. 

Bővebben: http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/files/HUNG-
2014%20C%20Jóváhagyott%20pályázati%20felhívás.pdf 

Pályázati felhívás a Nyitott Népi Kézműves Műhely működésében történő részvételre 

A Hagyományok Háza pályázatot hirdet a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma (Budapest, I. 
kerület Fő utca 6.) által működtetett, a kiállítótér mellett 2015. január 22-én megnyitásra kerülő Nyitott Népi Kézműves 
Műhelyében történő szakmai részvételre a következő szakági területeken: szövés, csipkekészítés, gyöngyfűzés, népi 
hangszerkészítés, kosár-, szalma-, gyékény-, csuhéfonás, nemezelés. 

A nyitott műhely célja a magyar népi kézművesség népszerűsítése, munkaterület biztosítása első sorban pályakezdő 
kézművesek számára. 

A nyitott műhely célja a magyar népi kézművesség népszerűsítése, munkaterület, műhely biztosítása első sorban 
pályakezdő kézművesek számára. 

A pályázatra jelentkezőktől elvárt szakmai követelmények: népi kézműves, népi játék és kismesterség oktatója 
szakképzettség vagy népművészet ifjú mestere, népi iparművész cím, folyamatos zsűriztetés, szakmai ajánlás oktatótól 
vagy népművészeti egyesülettől. 

A működés további feltételeiről érdeklődni lehet: 

Beszprémy Katalin: beszpremy.katalin@hagyomanyokhaza.hu 

Szabó Zoltán: szabo.zoli@hagyomanyokhaza.hu 

Új szak indul a Debreceni Egyetemen, 

Debrecen – A közösségi művelődés tanára szakon végzők sokirányú képzést kapnak, s akár több területen is el tudnak 
majd helyezkedni. 

A közösségi művelődés tanára szakot a tanári szakosok egy főszak mellé második szakként vehetik fel. A képzés 
elsődlegesen az iskolai közösségi művelődés és a tanórán kívüli tevékenységek (például tábor, szakkör, 
tehetséggondozás) megszervezésére vonatkozó tanári feladatok ellátására készít fel. Emellett a szakot elvégzők képesek 



lesznek kulturális pályázatok elkészítésére is, a középiskolákban pedig elsődleges feladataik közé tartozik az 50 órás 
közösségi szolgálat koordinálása is. 

A képzés másodlagos célja, hogy a végzettek alkalmasak legyenek a helyi társadalomfejlesztő, kultúraközvetítői és 
közösségfejlesztői munkára, szakterületük egyes kutatási, tervezési és fejlesztési feladatainak ellátására, valamint 
felkészültek legyenek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

Az új szak elhelyezkedési lehetőségei között megjelennek a különféle közoktatási intézmények (pl.: általános iskola, 
középiskola, művészeti iskola, magániskola), ahol elsősorban a művelődéssel, kommunikációval, kultúrával, 
rendezvényekkel, szakkörökkel, iskolai szabadidős programokkal, valamint az 50 órás közösségi szolgálattal 
kapcsolatos feladatokat végezheti el az okleveles közösségi művelődés tanári végzettséggel rendelkező leendő 
munkavállaló. 

Forrás: http://www.dehir.hu/debrecen/uj-szak-indul-a-debreceni-egyetemen-a-kepzes-oteves-lesz/2014/12/15/ 

Önkéntességet népszerűsítő kampányt indít az EMMI 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma november 24-én önkéntes munkát népszerűsítő kampányt indított el, amely december 5-éig, 
az Önkéntesek Világnapjáig tart. Az akció célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntes tevékenységek széles körére és az önkénteseket 
foglalkoztató szervezetekre, intézményekre. Az önkéntes tevékenységekben a miniszter és az államtitkárok is részt vesznek. 

Sokan csupán egy ételosztással azonosítják az önkéntes munkát, pedig mindenki találhat olyan feladatot, amelyet 
szabadidejében végezve – amellett, hogy egy jó ügyet szolgál, – még örömét is leli az adott tevékenységben. 

A kampányban az EMMI vezetői különböző önkéntes munkát vállalnak az ország több településén, ahol 
bekapcsolódnak egy-egy helyi szervezet, csoport munkájába. A kampányban részt vevők – az EMMI minisztere és 
államtitkárai – az általuk választott önkéntes tevékenységre hívják fel a figyelmet, otthonokba látogatnak el, étel-, 
italosztásban segédkeznek, gyerekekkel foglalkoznak, terepet rendeznek, süteményeket sütnek, művészeti 
programokban vesznek részt – és azért is kampányolnak majd, hogy minél többen válasszák az általuk népszerűsítendő 
önkéntes segítségnyújtást - természetesen ezzel is erősítve a társadalmi felelősségvállalás szerepét és fontosságát. 

Balog Zoltán indította el ma az EMMI kampányát azzal, hogy egy budapesti idősek otthonában csatlakozott az 
önkéntesekhez és beszélgetett a délelőtt folyamán az otthon lakóival. 

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár pedig délután Miskolcon fogyatékos gyerekekkel való 
foglalkozásba kapcsolódik majd be. 

Az EMMI vezetői – akik közül többen rendszeresen végeznek önkéntes tevékenységet – a kampány folyamán az ország 
több településén önkéntes feladatot vállalva, együttműködve a helyi önkéntes közösséggel, arra is fel kívánják hívni a 
figyelmet, hogy vannak olyan segítő, civil szervezetek, amelyektől meg lehet tanulni a segítségnyújtást, s amelyhez 
kapcsolódva a felnövekvő fiatalok tudatos, aktív állampolgárokká válnak, érzékenyebbek lesznek a társadalmi 
problémákra, de felnőttként is elkezdhető az önkéntes tevékenység. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyik fontos célja, hogy erősítse a társadalmi felelősségvállalást, a szolidaritást a 
közgondolkodásban. Példa erre az iskolai közösségi szolgálat megvalósítása, vagy az önkéntesség fontosságát hirdető 
események, programok támogatása, de a 2010-ben alapított Pro Voluntarius díj is ezt az ügyet szolgálja, amellyel 
szervezetek, illetve magánszemélyek közösségért végzett önkéntes tevékenységét ismeri el a tárca. 

A december 5-éig tartó kampány szlogenje: „Nem elég egy gondolat, szükséges az akarat is, amelyet tettek követnek: 
vállalj Te is önkéntes munkát!” 

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/onkentesseget-nepszerusito-
kampanyt-indit-az-emmi 

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. 



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a költségvetési törvény csütörtökön benyújtott tervezete szerint 
2015-ben mintegy 38,3 milliárd forintot költhet kulturális célokra. 

A közgyűjtemények támogatására az idei összegnél csaknem 900 millióval kevesebbet, 11,56 milliárdot, a művészeti 
intézményekre azonban majd 1,9 milliárddal többet, 10,67 milliárd forintot irányoz elő a tervezet, amely a két területen 
4,71 milliárd, illetve 5,84 milliárd forint saját bevétellel is számol. 

A Design Terminál támogatására az ideihez hasonlóan 594 milliót szán a kormány, 71 milliós saját bevétel mellett. Az 
egyéb kulturális intézmények esetében - az idei 3,1 milliárdos támogatás után - 2,2 milliárdos állami támogatás és 1,41 
milliárdos bevétel szerepel a költségvetés tervezetében. 

A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatokra 704 millió forintot fordíthat az Emmi, az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 229 millió forint lesz, a Zeneakadémia történeti orgonáinak 
restaurálására az idei összeg kétszeresét, 400 millió forintot, az intézmény működésének kiegészítő támogatására pedig 
- az idei évhez hasonlóan - 500 millió forintot szán jövőre a kormány. 

A közkultúra, a kulturális vidékfejlesztés és a nemzetiségi kultúra támogatására 686 millió, művészeti tevékenységek és 
egyéb fejezeti feladatok támogatására - az idei 540 millió majd két és félszeresét - 1,36 milliárdot, az előadóművészeti 
törvény végrehajtásából adódó feladatokra pedig mintegy 160 millió forinttal kevesebbet, 1,39 milliárd forintot rendel a 
tervezet. 

Jövőre a kormány - az idei 1,84 milliárd után - 1,53 milliárddal finanszírozza a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a 
Budapesti Őszi Fesztivál megrendezését. A közkönyvtári kölcsönzési jogdíjakra 79 millió, a művészeti nyugdíjsegélyek 
megtérítésére 1,53 milliárd, egyéb színházi támogatásokra pedig 56 millió forintot fordíthat a minisztérium. 

A Várpalotai Trianon Múzeum támogatása 44 millió, egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 
pedig 1,2 milliárd forint lesz 2015-ben. 

Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatására 97 millió, a Területi Művelődési Intézmények 
Egyesülete támogatására 396 millió forint jut, míg a Magyar Írószövetséget 26 millió, a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulatot 22 millió forinttal támogatja az állam. 

A hódmezővásárhelyi Emlékpont Központ támogatására 22 millió, a Liget Budapest projekt előkészítésére és 
megvalósítására 9 millió, egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatására - az ideihez 
hasonlóan - 2,85 milliárd, a roma kultúra támogatására pedig 53 millió forintot irányoz elő a 2015-ös költségvetés 
tervezete. 

Forrás: http://www.kultura.hu/kulturpolitika/emmi-kulturalis 

Falusi turizmus népszerűsítése 

A Falusi Turizmus (www.falusiturizmus.hu) a Vidékjáró (www.videkjaro.hu) és a Sokszínű Vidék 
(www.sokszinuvidek.hu) internetes turisztikai portálok közös médiakampányba fogtak a falusi turizmus, a falusi 
vendéglátás és a falusi vendégasztal népszerűsítésére. Ez konkrét számokkal alátámasztva 3 weboldalon havi 200 000 
látogatót, Facebook oldalakon 42.000 követőt, valamint on-line programajánló hírlevelükön keresztül 6000 potenciális 
olvasót, turistát jelent. PR-cikkeken keresztül a szálláshelyekről, vidéki éttermekről, borászatokról, helyi termelőkről, 
lovastanyákról, vidéki településekről, új beruházásokról szóló beharangozó cikkek készülnek.  

Az egyes beharangozók professzionális PR-cikk formájában készülnek el, ahol az adott család vagy gazdálkodó 
élettörténetén keresztül kerül bemutatásra a vendégház kínálata. 

20 millió a közösségi szolgálat támogatására 
 
97 iskolai közösségi szolgálati program kapott támogatást összesen 20 millió forint értékben a KÖSZ! Program 
keretében, amelyet a MOL Új Európa Alapítványa hirdetett meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel 
együttműködésben. 
 
Az anyagi támogatást jelentő okleveleket pénteken, az Önkéntesség Nemzetközi Napján adták át azoknak a civil 
szervezeteknek, akik az iskolai közösségi szolgálat keretében fogadják a diákokat. 
 
A KÖSZ! Program célja volt, hogy a támogatott civil szervezetek az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő 
programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai számára. A program szeretné elősegíteni, hogy 



minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során 
olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre. 
 
A szeptemberben meghirdetett pályázatra összesen 268 pályamunka érkezett, ezekből 97-et tudott díjazni a kuratórium. 
50 úgynevezett nagyprojekt kap finanszírozást – ezekben átlagosan 10-30 diák vesz részt, míg a 47 kisprojektekben 3-5 
fő. A támogatott projektekből 23 a szociális, 21 a kulturális és közösségi kategóriából, 19 pedig a sport- és szabadidős 
kategóriából került ki. Kapott még támogatást 14 környezetvédelmi, 8 oktatási és 2 egészségügyi projekt is. A nyertes 
pályázók között 71 civil és 26 egyházi szervezet található. 
 
A sajtótájékoztatón Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár elmondta, ez már a harmadik tanév, 
hogy a diákok részt tudnak venni az iskolai közösségi szolgálatokban, a középiskolások és gimnazisták több mint 
harmada már meg is tette. „Fontos a pozitív élmény ahhoz, hogy a fiatalok a lehető legkorábban megtanulják, ők is 
felelősek a társadalomért, és az is, hogy legyenek olyan felelős vállalatok, akik ezt támogatják.” 
 
Szollár Domokos a MOL kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, hogy a projekt illeszkedik a MOL társadalmi 
felelősségvállalási koncepciójához, amelyben főszerepet kap a szolidaritás, és a másokért, valamint a közösségért vállalt 
felelősség. „Nagy öröm számunkra, hogy beállhattunk egy kezdeményezés mellé és ezzel is hozzájárulhatunk az 
önkéntesség népszerűsítéséhez. Ahogy a program indításakor is hangsúlyoztam, a legfontosabb, hogy a vérünkben 
legyen az önkéntesség és az alaptermészetünkké váljon. Ez lesz a jele annak, hogy a társadalmunk egészségesebbé vált.” 
 
Kaposi József az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) főigazgatója elmondta, hogy az Új Európa Alapítvány az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben létrejött kezdeményezés igen népszerűnek bizonyult, 268 darab 
pályázat érkezett. Örömteli tapasztalat, hogy a megvalósítani kívánt programok megerősíthetik a helyi közösségeket, 
kinyitják az iskola kapuit, szorosabbra fonhatják a meglévő kapcsolatokat, illetve új együttműködéseket szülhetnek. A 
nyertes pályázatok praktikus, valódi igényeket kielégítő, hiányokra, szükségletekre megoldást kínáló projektek, „jó 
gyakorlatként” a résztvevők széles körének adhatnak mintát a közösségi szolgálat minőségi megvalósításához.” 
Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kozneveleseert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/20-millio-a-kozossegi-szolgalat-tamogatasara 
 
Kedves civil szervezetek, 
 
Az elmúlt időben azt tapasztalhattuk, hogy a civil szektor tovább veszíti el jogosítványait, fosztják meg önszerveződési 
és tevékenységi lehetőségeitől. Épp ezért 2013-hoz hasonlóan, idén is kiosztjuk a CIVIL CITROM DÍJAT, ami a 
harmadik szektor egyfajta kifejezési módja, információs és civil értékítéleti felülete. Fricska, amellyel a civil szervezetek, 
vezetők, önkéntesek, szakemberek „jelölései” (javaslatai) alapján évente megítélt címet (minősítést) adunk az ezt 
„kiérdemlő” személyeknek, szervezeteknek, intézményeknek, a civil valóság egyes elemeinek.  
 
A CIVIL CITROM DÍJ célja „díjazni” azt, aki, vagy ami a legtöbbet tette adott évben a civil világ, a citoyen attitűd, az 
önkéntesség, a szolgáltatás- részvétel- kontroll funkciók kiteljesítése ellenében. A díj nem elsősorban személyhez, 
hanem státuszhoz, jelenséghez kötődő díjazás (tehát a díjazott lehet egy pénzosztó szisztéma, egy jogszabály, egy 
eljárás, aktus, intézmény vagy közszereplő stb.).  
 
A jelöléseket a www.civilcitrom.hu honlapon lehet megtenni és megtekinteni január 1. és 31. között. A honlapot olyan 
nyilvános felületnek szánjuk, ahol retorziós kockázatok nélkül, akár anonim módon is jelezhetők az egyes területeken 
(földrajzi -, ágazati és szakmai -, vagy intézményi területeken) tapasztalt és a civil nonprofit szektort romboló 
intézkedések, eljárások, technikák, tevékenységek. A jelöléseket követően a díjat a jelenleg 10 tagú civil szakemberekből 
álló társadalmi zsűri ítéli oda az erre jelölést kapott személyek, döntések, intézmények közül. A 2014. évre megítélt díjak 
kiosztására 2015. március 12-én kerül sor.  
 
Kérünk, csatlakozz Te is a kezdeményezéshez, csatlakozz hozzánk a facebookon 
(https://www.facebook.com/pages/Civil-citrom-dij/264823440329322?fref=ts), a weblapon (www.civilcitrom.hu) 
pedig jelölj olyat, aki/amely megítélésed szerint csökkenti a civil autonómiát, rombolja a részvétel lehetőségeit, gyengíti 
a civil kontrollt, ellehetetleníti a nonprofit szolgáltatásokat, akár legyen ez jellemző példa, akár nagy hatású általános 
jelenség stb. 
 
A viszontlátás reményében üdvözöl: 
 
dr. Bíró Endre,  dr. Fülöp Sándor, Györfi Gyula, , Hámori Zoltán, Monostori Éva, dr. Nagy Ádám, Peták Péter, Szalai 
Tünde, Szentirmai Judit, Trencsényi László 
 
Kapcsolat: info@civilcitrom.hu 

 
 



Pályázati felhívás a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására 

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdet. 

A pályázat célja: A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, 
tájegységi nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok 
Gyűjteményében nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok írott és 
elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése, valamint az ezen értékeket bemutató terek 
kialakítása és rendezvények szervezése által. 

Bővebben: http://www.kormany.hu/download/8/c4/30000/HUNG_felhívás.pdf#!DocumentBrowse 

Már lehet pályázni a Nemzetközi Visegrádi Alap 2015. márciusi határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt 
pályázatán. 

Meghirdette 2015. márciusi határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt pályázatát a Nemzetközi Visegrádi Alap. A 
pályázat keretében legfeljebb hat hónapos projekteket támogatnak. A következő kategóriákban lehet pályázni: 
kulturális együttműködés; tudományos eszmecserék és kutatások; oktatás; diákcsere; határokon átnyúló 
együttműködés; idegenforgalom ösztönzése. Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 6 ezer euró.  

A támogatásra szánt keretösszeg 640 ezer euró. 

Pályázati határidő: 2015. március 1. 

Bővebb információ: 

Nemzetközi Visegrádi Alap; 

I: visegradfund.org/grants/small_grants/ 

Meghirdette a Nemzetközi Visegrádi Alap standard támogatásainak 2015-ös első körére kiírt pályázatát. 

Pályázatot hirdet a Nemzetközi Visegrádi Alap standard támogatásainak 2015-ös első körére. A következő 
kategóriákban lehet pályázni: kulturális együttműködések, tudományos eszmecserék és kutatások, oktatás, diákcsere, 
határokon átnyúló együttműködés, valamint az idegenforgalom ösztönzése. A támogatások legfeljebb 12 hónapos 
időtartamú projektekre használhatók fel. A projektek legfeljebb 6001 euró támogatást kaphatnak.  

A támogatásra szánt keretösszeg 2,2 millió euró. 

Beadási határidő: 2015. március 15. 

Bővebb információ: 

Nemzetközi Visegrádi Alap; 

I: visegradfund.org/grants/standard_grants/ 

Kedves Civilek, munkatársak, együttműködő partnerek! 

Először is ezúton szeretnék mindenkinek BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET kívánni, és megköszönni az idei évi 
munkát!  
Azt gondolom, hogy ez az év rengeteg változást hozott számunkra mind a szűkebb, mind a tágabb környezetünket 
tekintve, és nem lesz ez másként jövőre sem. Azonban mi a helyünkön vagyunk, tesszük a dolgunkat és hiszek abban, 
hogy ez így lesz jövőre is. Erről a Shaw idézet jutott eszembe, ami a Somogy Ifjúságáért Egyesület mottója is: 
"Az emberek mindig a körülményeket okolják azért, amit az életben elérnek. Én nem hiszek a körülményekben. Azok az 
emberek, akik boldogulnak ebben a világban, olyanok, hogy reggel felkelnek és megkeresik azokat a körülményeket, 
amelyekre szükségük van. Ha nem találnak ilyet, megteremtik őket." 

Ennek az idézetnek a jegyében kívánok NAGYON BOLDOG ÚJ ÉVET mindenkinek, hogy mindig észben tartsuk, 
hogy milyen lesz az új év igazán csak rajtunk múlik! 

 



 

Reméljük, hogy munkánk, igyekezetünk a következő évben is méltó lesz a figyelemre. 
 
 
Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát.  
A következő szám megjelenése: 2015. január 30. 
Véleményét és észrevételét a következő e-mail címre várjuk: somogyifjusagaert@gmail.com 

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! 

Honlapunk: www.sie.hu,  

E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com 


