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V. ÉVFOLYAM 8.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 
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Hasznos információk a 

beszámolóról:  
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III. JAZZFŐVÁROS Fesztivál  Kecskeméten 
a Benkó Zoltán Szabadidő Központban 

2018. augusztus 03—augusztus 05. 
Augusztus  2-án ingyenes program!  

 
 

Szeretettel várja Kecskemét a jazz és a ragtime zene szerelmeseit Európa 
legjobb szabadtéri jazzfesztiváljára , ahol 10 ország 90 zenésze 3 színpadon 
szórakoztatja a közönséget.  
14 éven aluliaknak a belépés felnőtt kísérettel ingyenes! 

Online belépőjegy vásárlás ! 

az utazzitthon.jegy.hu rendszerben, ahol online jegyvásárlást 
kezdeményezhet.  

Forrás:  

https://www.utazzitthon.hu/program/kecskemet/iii-jazzfovaros-fesztival 

   

    

ISTVÁN, A KIRÁLY  

ROCKOPERA 

A Budapesti Operettszínház előadásában 

BAJÁN A PETŐFI-SZIGETEN 

                         2018. augusztus 24-től  augusztus 26-ig 

Három alkalommal lesz látható a Budapesti Operettszínház  

előadásában és összes  sztárjának fellépésével  Szörényi– 

Levente és  Bródy János korszakos műve. 

Az előadásra online belépőjegy vásárlás lehetséges. 

Forrás és elérhetőség: 

https://www.utazzitthon.hu/program/baja/szorenyi-levente-brody-janos-

istvan-a-kiraly-rockopera-baja-119209 

 

CIC-18-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 



 

Oldal 2 BÁCS-KISKUN MEGYEI 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás elektronikus eljárásról 

Tájékoztatjuk, hogy 2015. január 1. napját követően a civil nyilvántartási 
eljárások már elektronikus úton is kezdeményezhetőek. 

A kérelmek elektronikus úton történő benyújtása egyes szervezetek, így 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 vonatkozásában 
kötelező. Ezenkívül 2015. január 1. napját követően a beadvány kizárólag 
elektronikus úton terjeszthető elő ha a kérelmező jogi képviselővel jár el 
vagy ha a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi 
(változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri. Továbbá kizárólag 
elektronikus úton nyújtható be a közhasznú jogállás megállapítása iránti 
kérelem,illetve a már közhasznú szervezet is a beadványokat kizárólag 
elektronikus úton adhatja be. Amennyiben a kérelmező nem elektronikus 
útra kötelezett, kérelmét választása szerint elektronikus úton vagy papír 
alapon terjesztheti elő a bíróságon. 

Mindezekről részletes tájékoztatást olvashat a birosag.hu címlapjának bal 
oldalán látható "Civil Szervezetek" - "Ányk űrlapokkal kapcsolatos 
tájékoztatások" menüpont alatt. 

Tájékoztatás a Cégkapu és AVDH szolgáltatásról 

Tájékoztatás a Perkapu és az AVDH szolgáltatásról 

A "Civil Szervezetek" menüből érhetőek el továbbá 

a "Civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók", mely részletes gyakorlati 
ismereteket és technikai információkat tartalmaz az egyes civil eljárásokkal 
kapcsolatban,  

a "Civil szervezetek névjegyzéke", mely a civil szervezetek kereső felülete,  

a "Civil eljárásokban alkalmazandó nyomtatványok", melyből letölthetőek az Ányk 
űrlapok(.jar és .pdf formában egyaránt), valamint az űrlapok kitöltését segítő 
útmutatók és  

a "Civil szervezetek közzététel keresője", melyből az egyes civil szervezetek 

vonatkozásában közzétett végzések ill. egyéb adatok érhetőek el. 

https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/tajekoztatasok-

figyelmeztetesek-lenyeges_joghatasok 

 

 

 

https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljarasok-anyk-urlapjai-tajekoztato
https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljarasok-anyk-urlapjai-tajekoztato
http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart-file/tajekoztato_cegkapurol.pdf#overlay-context=allampolgaroknak/civil-szervezetek/tajekoztatasok-figyelmeztetesek-lenyeges_joghatasok
http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart-file/ugyfeleknek_perkapu_avdh.pdf
https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetekkel-kapcsolatos-hasznos-tudnivalok
https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil/civil-szervezetek-orszagos-nevjegyzekenek-kozzetetel-keresoje
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Ingyenes pályázatfigyelés és tanácsadás 

elsősorban mikro-, kis- és 

középvállalkozások részére 

  
 

 

Az ország hátrányos helyzetű térségeiben igen alacsony a pályázati hajlandóság, a 

KKV-k megfelelő szakember hiányában nem tudnak jó pályázatokat készíteni, 

forráshiányuk nem teszi lehetővé, hogy profi pályázatíró cégekkel készíttessék el a 

programterveiket. 

Számukra jelent segítséget a tanácsadó hálózat, melyben a felkészült szakemberek 

pályázatfigyelést végeznek, naprakész tájékoztatást nyújtanak a beadható 

pályázatokról, tisztában vannak azokkal a kritériumokkal, amelyek nélkül egy 

pályázatot nem lehet beadni. 

Mobil tanácsadóink naprakész információkkal rendelkeznek az Új Széchenyi terv 

keretében kiírt munka-erőpiaci (munkahelyteremtő beruházások, bértámogatások és 

képzések) pályázatokkal kapcsolatban és segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak a 

lehető legoptimálisabb lehetőség kiválasztásához. 

 

Bármely Magyarországon bejegyzett vállalkozás igénybe veheti, de  elsősorban mikro-

, kis- és közép-vállalkozások részére nyújt szolgáltatást. 

 

Igé nybé véhétő :  

-Téléfőnőn,  é-mail főrma ja ban 

-Személyesen a Munkaügyi központok valamelyikében előzetes időpont egyeztetést 

követően.  

-Személyesen a saját telephelyén vagy székhelyén, előzetes időpont egyeztetést követően  

 

Kiréndéltsé g illété késsé gi térü lété : 

Ba cs-Kiskün mégyé 

Kécskémé t-Künszéntmiklő s-Kiskünfé légyha za-Tiszaké cské-Kiskünhalas-Kiskő rő s-

Kiskünmajsa-Baja-Kalőcsa-Ja nőshalma-Ba csalma s 

 

Főrra s é s élé rhétő sé gék 

http://kécskémét.hü 

A mobil tanácsadók a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központjának területén végzik a tevékenységüket.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasznos információ 

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 

KÉRDÉS: 

A GDPR adatkezelési törvény értelmében az érintett  személyes adatkeze-

lése során érdemes-e mindenáron az érintett hozzájárulása ? ( Infotv. 5-6. 

§) 

 

VÁLASZ: 

A rendelet 6. §- a alapján akkor is kezelhető személyes adat , ha 

 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 
céljából szükséges ( sok adatkezeléshez a hozzájárulás helyett meg-
felelő adatkezelési jogalapot találhatunk a jogos, vagy épp a létfontos-
ságú érdek körében) 

 Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából  
 
Nem érdemes mindenáron a hozzájárulás—mint adatkezelési jogalap—
alkalmazására törekedni, érdemes azt a lehető legszűkebb felhasználási 
körben tartani. Ezzel elkerülhető k az érintett hozzájárulásának visszavo-
násából fakadó problémák, illetve egyes érintett jogok gyakorlását sem 
kell biztosítani. 
Fontos, hogy a személyes adatok nyilvántartásán az érintett személyes ada-
tainak rögzítésére vonatkozóan nyilatkoztassuk , azt aláírásával ellátva  rög-
zítsük.  
A nyilatkozat szövege: „  Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást megér-
tettem, elfogadom. A szermélyes adataim kezelése hozzájárulási nyilatko-
zatom nélkül a jogos érdek érvényesítése céljából szükséges. 

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

