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Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület 
Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. u. 79. 

Telefon: 36-76-777-517 
E-mail: civilbacs@gmail.com 

Honlap: www.recic.hu 

2018. MÁJUS 5. 

V. ÉVFOLYAM 5 SZÁM 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melye-

ket feltöltünk a hírleve-

leink elejére, egy keret-

be. Ezen határidő figye-

lembe vétele miatt a hír-

leveleinket minden hó-

nap 5. napja után küld-

jük meg a civil szerveze-

tek számára. 

A tartalomból: 

Címlap, közelgő esemé-
nyek 

1 

Hasznos információk a 

beszámolóról:  
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NKA Pályázati felhívás 3 

  

 

VIII. Helyi Termék Ünnep 

Hungarikum Kiállítás, játszóház, gasztronómia és vásár. Kecskemét Főterén 
megelevenedik magyarságunk számos értéke, nem csak a Hungarikum Kiállíítás, 
hanem kóstolók, kulturális programok, vásári hangulat színesíti a háromnapos 
rendezvényt. 

Várják az idelátogatókat május 11-13-án Kecskemét Főterén. 

 
 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-helyi-
termek-unnep.html 

 

 

Szamócás vásári forgatag Lajosmizsén 

Közel 100 megszállott termelő várja Lajosmizse környékéről a szamócatermelők 
ünnepére a szamóca fogyasztás szerelmeseit, hogy együtt ünnepeljék a 
szamóca érését. 

Szeretettel várják az idelátogatókat május 19-én szombaton Lajosmizsén a 

központi parkban 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szamocas-vasari-forgatag.html 

 

Kecskeméti Gyermeknap 

GYERMEKNAPI játékos IDŐUTAZÁS a főtéren... Megidézve elődeink életét, 
érdekes, új ismeretekkel, a legügyesebbeket és legokosabbakat is próbára tevő 
játékos feladatokkal, táncos - zenés - énekes műsorral várunk mindenkit. 

A rendezvény május 27-én vasárnap kerül megrendezésre Kecskemét 

Főterén. 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-gyereknap-kecskemet.html 

 

CIC-18-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 



 Oldal 2 BÁCS-KISKUN MEGYEI 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

Májusban életbe lép az Európai Unió 2016/679. sz. új 

adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, 

GDPR), amely a nemzeti jogszabályokat felülírva egységesíti 

az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. 

 

 

 

 

Az új, egységes európai szabályozás 2018. május 25-én lép hatályba,  a változások 

olyan sok mindenre kiterjednek, a felkészülést a cégeknek haladéktalanul meg kell 

kezdeni! A rendelet ugyanis nemcsak a nagyvállalatokat érinti, hanem minden, 

adatot kezelő vállalkozást, legyen az családi cég vagy kis- és középvállalkozás. 

Ráadásul a rendelet nemcsak a digitálisan tárolt személyes adatokra vonatkozik, 

hanem a papíralapúakra is, amennyiben azok valamilyen nyilvántartási rendszer 

részét képezik vagy fogják képezni. Mivel a nyilvántartási rendszer nem jelent mást, 

mint meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető adatokat, ezért nagy az esélye, 

hogy az iratkezelések túlnyomó többsége a rendelet hatálya alá esik, így azokra 

ugyanolyan szigorúan szabályozás fog vonatkozni a kezeléstől a tároláson át a 

szakszerű iratmegsemmisítésig, mint a digitálisan tárolt személyes adatokra.  

A hazai helyzetet súlyosbítja, hogy egy páréves reprezentatív kutatás szerint a 

magyar kkv-k egynegyedénél semmiféle iratkezelési előírás nincsen. A kétszáz 

hazai kis- és középvállalkozás adatvédelmi és iratmegsemmisítési szokásait felmérő 

kutatást a papíralapú adatvédelemmel foglalkozó Fellowes cég rendelte meg, amiből 

kiderült, bár a hazai kkv-k 90 %-ánál vannak bizalmas jellegű iratok, 25 %-uknál 

egyáltalán nincs semmiféle előírás ezek kezelésére. Ezek után az sem meglepő, 

hogy szintén majdnem egynegyedük (17%) már szenvedett el versenyhátrányt 

adataikkal való visszaélés miatt. Ehhez most az új uniós szabályozás értelmében az 

is hozzáadódik, hogy a cégek minden eddiginél szigorúbb pénzbüntetésre 

számíthatnak, ha nem felelnek meg az előírásoknak. 

„Súlyos esetben a pénzbüntetés maximuma 20 millió euró vagy az előző pénzügyi 

év teljes világpiaci forgalmának 4 százalékát kitevő összeg , Az éves bevételnél 

ráadásul egy több országban jelen lévő cégnél, illetve cégcsoportnál úgy is 

értelmezhető a szabály, hogy az egész cégcsoport éves árbevétele a számítás 

alapja. Azt is fontos észben tartani, hogy a két összeg közül a magasabb 

megfizetésére kötelezheti a mulasztást elkövető vállalatot a hatóság, azaz 

vállalkozások esetében a bírság akár meg is haladhatja a 20 millió eurót. Ez a 

jelenlegi magyar 20 millió forintos, azaz nagyjából 65 ezer eurós bírságplafonhoz 

képest nagyságrendileg nagyobb kockázatot jelent.”    

 

Forrás és elérhetőség: 
 
https://jogaszvilag.hu/rovatok/napi/uj-adatvedelmi-rendelet-mire-kell-figyelni 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI 

KAPCSOLATOKAT KOORDINÁLÓ FŐOSZTÁLYA 

A HONVÉDELEM ÉRDEKÉBEN TEVÉKENYKEDŐ KATONAI, HAGYOMÁNYŐRZŐ 

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2018 PÁLYÁZAT 
  

 

 

Pályázók köre: alapítványok, egyesületek 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatás alsó határa: 500.000,- Ft        Felső határa: 1.000.000,- Ft 

A támogatás mértéke:  90 %                                       

Önrészként a támogatási összeg legalább 10 %-ának megfelelő saját forrást kell 

biztosítani. 

Támogatási időszak:  kezdő időpont: 2018. március 31. 

                                    Záró időpont: 2018. október 31. 

Támogatható tevékenység: Hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai 

történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint  a honvédség és a 

társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló saját szervezésű rendezvények  

szervezése, lebonyolítása. 

Pályázat benyújtási határideje: 2018. május 15. 23:59 

Papír alapon vagy elektronikusan 

Forrás és bővebb információ: 

  

https://palyazatmenedzser.hu/2018/04/13/honvedelem-erdekeben-

tevekenykedo-civil-szervezetek-tamogatasa-2018/?pdf=128100 

Pályázati cél: A honvédelmi eszmét, valamint a katonai hivatást népsze-
rűsítő közéleti rendezvények, programok támogatása, és a Magyar Hon-
védség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából szervezett rendez-
vények támogatása. 
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MÁR 

FACEBOOKON IS 

ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK. 

COM/CIVILBACS 

További irodáink a megyében: 

Civil Iroda—Kecskemét 

Kecskemét, Wesselényi u. 1/A. Fsz.4. 

Telefon: 76/777-517  

 Civil Iroda - Bácsalmás 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. u. 75. 

Telefon: 20/292-9414 

Az irodák nyitvatartása: 

Hétfőtől-Csütörtökig 8:00-16:00 

Pénteken 8:00-14:00 óráig 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 

2. I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-20/295-5935 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

Felhívás: Értesítjük a civil szervezeteket, hogy a Kecskeméti Civil Információs Cent-

rum telefonszáma május 02. naptól megváltozott. Az új hívószám: +36-76/777-517. A 

korábbi +36-20/270-0327 hívószám már nem él.  

 

Éves beszámolók elkészítésének, letétbe helyezésének, közzétételének határideje: 

2018. május 31. A beszámolókat az Országos Bírósági Hivatal felé elektronikusan 

(ügyfélkapun keresztül) kell megküldeni. 

 

A 2017 évi 1%-os felajánlásokról szóló bevallást 2018. május 31. napjáig kell megkül-

deni a NAV felé a KOZ jelű nyomtatvány alkalmazásával. 

 

AUTISTA GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ÜZENETE 

Köszönjük megtisztelő figyelmüket, melyet az autista gyermekekért folytatott két évti-

zedes munkánk iránt eddig is tanúsítottak. Különösen hálásak vagyunk, ha ezt módjuk 

volt agyagi támogatással is megtoldani: adományforintjaikat az utolsó fillérig az autis-

ta gyermekek fejlesztésére, iskolai környezetük szebbé tételére, pedagógusaik to-

vábbképzésére, elkötelezettségük erősítésére fordítottuk. Külön köszönettel tartozunk 

azoknak a pártfogóinknak, akik kétkezi munkájukkal járultak hozzá, hogy az autisták 

oktatása-nevelése-foglalkoztatása a korábbinál barátságosabb, inspirálóbb környezet-

ben valósulhat meg.  

Az 1% felajánlásához szükséges adószámunk: 18355350-1-03 

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu

