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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 

Közérdekű felhívás 
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HÍRÖS HÉT FESZTIVÁL 
KECSKEMÉT 2019 

 

TÉRSÉGI KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERIPARI 
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 

Augusztus 17—Augusztus 25 
 

Kecskemét és az ország egyik legrégebbi és leghíresebb fesztiváljának 
a 85. éve megrendezésre kerülő Hírös Hét Fesztivál programjaként 
kerül lebonyolításra Kecskemét Város főterén a Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállítás. A kiállítás minden évben a legnagyobb, 
leggazdagabb térségi seregszemle.  
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-hiros-het-fesztival-kecskemet.html  
 
 

 

 

 

 

 

 

HÍRÖS VÁGTA KECSKEMÉT 2019 

Augusztus 24. 

A Hírös Vágta a Nemzeti Vágta kecskeméti előfutama. 
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-hiros-vagta-kecskemet.html   

CIC-19-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-hiros-het-fesztival-kecskemet.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-hiros-vagta-kecskemet.html
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Szervezzen eseményt és mutassa meg projektjét a magyarországi 
#ErasmusDays programsorozaton, október 10-12. között! Ünnepelje ve-

lünk az Erasmus+ programot!  

Fontosnak tartja az európai közösséget és a szakmai kapcsolatok bővítését? Szeret-
né megmutatni másoknak is a projektjét? Ha a válasz igen, csatlakozzon a közös ünnep-

léshez, legyen szervező, ossza meg tapasztalatait és elért eredményeit másokkal is!  

Az Erasmus+ programban támogatott pályázók jelentkezését várjuk, akik szívesen csat-
lakoznának a 2019. október 10-12 között, országszerte megrendezésre kerülő, három-

napos rendezvénysorozathoz intézményükkel, szervezetükkel. 

Nincs megkötés, bármilyen, a projektet bemutató eseménnyel lehet társulni a magyar-
országi #ErasmusDays programokhoz! Legyen szó workshopról, információs vagy nyílt 

napról, online akcióról, versenyről, vagy akár flash mobról, minden ötletet szívesen 
várunk! 

Magyarország 2018-ban csatlakozott először az #ErasmusDays kezdeményezéshez, 
amellyel együtt ünnepeltük az Erasmus+ programot és Európát. A tavalyi #ErasmusDays 
sikeréről a számok tanúskodnak: 39 országban több mint 1435 esemény valósult meg, 
ezzel 116 millió emberhez eljuttatva az Erasmus program üzenetét a médiában és a kö-

zösségi média platformjain egyaránt. És, ha a milliókról esett szó… 

Hogyan lehet jelentkezni? 
Ha regisztrálja eseményét az #ErasmusDays programsorozathoz, mi segítünk Önnek az 

esemény népszerűsítésében. 

Látogasson el a központi www.erasmusdays.eu oldalra, ahol kattintson a jobb oldalon 

található „How To Organize an Event” gombra! 
Forrás és elérhetőség:  https://tka.hu/hir/11850/erasmusdays-2019-felhivas  

http://www.erasmusdays.eu/
https://tka.hu/hir/11850/erasmusdays-2019-felhivas
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A mindennapok hőseit támogatja ismét a Hankook - 

abroncsadományozási program  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Idén már nyolcadik alkalommal hirdeti meg Abroncsadományozási Programját a 
Hankook Tire Magyarország Kft. Az egész országra kiterjedő kezdeményezéssel 
a vállalat a társadalom számára meghatározó szerepet betöltő közhasznú 
szervezetek munkájához kíván segítséget nyújtani. Pályázni ezúttal is 
a www.hankookadomany.hu oldalon lehet 2019. június 24. – augusztus 23. 

között. 

Ennek keretében a vállalat olyan közhasznú alapítványoknak, egyesületeknek 
és nonprofit szervezeteknek kíván segítséget nyújtani, amelyek sokszor szinte 
láthatatlan, ám a közösség számára annál fontosabb munkát végeznek. A 
Hankook Tire 2012-ben életre hívott Abroncsadományozási Programja 
Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kezdeményezése. Az elmúlt hét évben a 
cég több mint 15 000 abronccsal támogatta a civil szektor legkülönfélébb 
feladatait ellátó szereplőit. A támogatott szervezetek között szép számmal 
szerepelnek nagycsaládosokat segítő, betegeket gondozó, diákok tanulmányait 
ösztönző és polgárőr egyesületek, de az Országos Mentőszolgálatot, a Magyar 
Vöröskeresztet és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságát is 
köztük találjuk.A szervezetek ezúttal is 12 darab, azaz 3 garnitúra Hankook 
abroncsra adhatják be igényüket. A támogatásra azok a legalább 5 éve működő 
közhasznú alapítványok, közalapítványok, illetve egyesületek pályázhatnak, 
akiknek környezet-, táj- vagy természetvédelem, fenntartható fejlődés, beteg 
gyermekek, koraszülöttek szállítása vagy a rend- és katasztrófavédelem a fő 
tevékenységi köre. A pályázatokat június 24-től augusztus 23-ig 

a www.hankookadomany.hu weboldalon lehet benyújtani. 

A pályázatok elbírálására és a nyertesek kihirdetésére 2019. szeptemberében 
kerül sor. A vállalat a korábbi évek sikeres pályázóit is újabb igények 
benyújtására biztatja. 

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/A-mindennapok-hoseit-tamogatja-ismet-a-Hankook-
Indul-az-abroncsadomanyozasi-program  

 

 

http://www.hankookadomany.hu/
http://www.hankookadomany.hu/
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/A-mindennapok-hoseit-tamogatja-ismet-a-Hankook-Indul-az-abroncsadomanyozasi-program
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/A-mindennapok-hoseit-tamogatja-ismet-a-Hankook-Indul-az-abroncsadomanyozasi-program
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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: +36-78/415-165 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

Hogyan kell közzétenni az 1%-os adományok felhasználásáról szóló közleményt?  

A civil szervezeteknek egy erre a célra létrehozott adatlapon kell az 1%-ok felhasználásáról nyilatkozniuk. Ez azt a célt 

szolgálja, hogy a kapott összegekkel átláthatóbban, és külön költségek nélkül tudjanak a civil szervezetek elszámolni.  

A civil szervezeteknek a NAV oldaláról kellett letölteniük a „17KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerinti a kedvez-

ményezett részére átutalt összeg felhasználásról” elnevezésű adatlapot, majd kitöltve azt, 2019. május 31-éig kizárólag 

elektronikus úton kellett beküldeni a NAV részére az Ügyfélkapun keresztül. 

Az adatlap mellé az ABEV programot is le kell töltenie azoknak, akik a közzétételi kötelezettségüknek eleget kívánnak 

tenni, mert az adatlap kizárólag ezen programon keresztül tölthető ki. Előnye, hogy a program útmutatót és hibajelzést 

is ad, ha nem helyesen töltik ki a lapot. 

Az adatlapon meg kell adni, a szervezet hivatalos adatait, egy táblázatban a kiutalt 1%-os összeg felhasználási módját, 

majd írásban is be kell mutatni, hogy mire költötte a civil szervezet vagy intézmény a kapott összeget. Bár a tárgyév, 

melyről el kell számolni mindig az adott 1% kiutalását követő évet jelenti, amennyiben a szervezet/intézmény megkezd-

te a pénz elköltését még a kiutalás évében, akkor azt is bele kell számolni. 

A pénzügyi adatoknál külön kell tételezni a működésre (mely a felhasznált összeg max. 25%-a), illetve a cél szerinti tevé-

kenységre használt összeget, valamint a még el nem költött részt a tovább tartalékolt rovatban kell megjeleníteni. 

A kitöltött, kész lapot a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval” fül alatti „Elektronikus küldés Ügyfélkapun keresztül” felirat meg-

nyomása után tudjuk benyújtani a NAV-nak, amennyiben a civil szervezet/intézet már érvényes regisztrációval rendel-

kezik a www.magyarorszag.huoldalon. A nyomtatvány Cégkapun keresztül is benyújtható. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a NAV által továbbított közleményeket a civil szervezetekkel foglalkozó 

honlapján június 30-ától legalább 1 évig ingyenesen teszi közzé. Azon kedvezményezettek, amelyek saját honlappal 

rendelkeznek, az 1% felhasználásáról szóló közleményüket el kell helyezzék azon legkésőbb 2019. május 31-éig, és azt 

onnan 1 évig el nem távolíthatják. 

NAV tájékoztató 

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu
https://magyarorszag.hu/
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/17KOZ.html

