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CIVIL KÖZPONT HÍREI 
  
  

  

 A Bács-Kiskun Megyei Civil Központ szervezésében  középiskolai " Osztályfőnöki 
órák" elnevezésű felkészítő tréninget tartottunk a  

  

Kecskeméti Ifjúsági Otthonban 2022. május 24-én. 
  

A tréningen részt vettek a Miniszterelnökség képviselői, a Magyarországon lévő 
megyei Civil Központok képviselői, valamint a kecskeméti "Kutyával Egy Mosolyért 
Alapítvány ", aki a középiskolás korosztályú fiatalokat érintően az önkéntesség-, 
valamint a közösségi szolgálat szerepét erősítendő kutyás  bemutatóval járult hozzá a 
kitűzött cél megvalósításához. 

A Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya 
ajánlásával a megyei civil központok  2021/2022 . tanév végére a megye három 
középiskolai intézményében 3x2 " Osztályfőnöki órát " tartanak meg. 
  
Az osztályfőnöki órákat a  civil központok által delegált  óraadók, valamint egy fő 
játékvezető tartaja  Az óra témája az önkéntesség kérdésköre,  érintve az iskolai 
közösségi szolgálat fontosságát és  szerepét .  Az órák keretében kerülnek 
levetítésre kisfilmek, amelyek bemutatják a civil szervezetek sokszínű 
mindennapjait. 
  
Az alábbi  célokat tűztük ki a középiskolás korosztály bevonásával: 
1../ érdeklődésüket felkelteni a civil szférával kapcsolatban 
2./  bemutatni a civil szervezetek sokszínűségét 
3./  kapcsolódási pontokat keresni a civil szervezetek és a középiskolások között 
(iskola alapítvány, sport és szabadidő egyesületek, karitatív szervezetek stb.), 
4./ érdekességeket bemutatni a civil szervezetek tevékenységét érintően 
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KSH ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 
2022. JÚNIUS 10-IG 

2022. június 10-i határidővel szükséges teljesítenie a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek 
a KSH irányában a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket. 
A statisztikai célú elektronikus adatgyűjtés kiterjesztéséről szóló, 388/2017. (XII. 13.) számú 
kormányrendelet mellékletében kijelölt adatgyűjtések esetében az adatszolgáltatást az erre 
a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül kell teljesíteni. A KSH-ELEKTRA 
elektronikus adatgyűjtési rendszer használatával, internetes összeköttetéssel, a korszerű 
adatvédelmi irányelvek szigorú betartásával, papír nélkül teljesíthetők az előírt 
adatszolgáltatások. 
  
A KSH bevezette az elektronikus adatszolgáltatást, amely a KSH honlapján előzetes 
regisztrációt követően érhető el és küldhető be. 
Ha a rendszerhez kapcsolódóan információra vagy segítségre van szükségük, hívják a 06 
80 200-766 ingyenesen hívható zöld számot, hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, 
pénteken 8:00 és 14:00 óra között. 
  
A civil és egyéb nonprofit szervezeteknek adatszolgáltatási kötelezettségüket elektronikus 
úton, a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztülkell teljesíteniük június 10-éig. Az OSAP 
1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek 
tevékenységéről” című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit szervezet számára 
kötelező. 

  

  

A KÖZÉLET BEFOLYÁSOLÁSÁRA ALKALMAS TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ 

CIVIL SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE  

Tájékoztatnuk a civil szervezeteket, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján 
közétette a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek 
ellenőrzésével kapcsolatosinformációkat. A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet 
végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: 
Közbef. tv.) alapján az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben 
foglaltak szerint ellenőrzi a Közbef. tv. hatálya alá tartozó egyesületeket és alapítványokat. 
Mindezekről az ÁSZ a https://www.asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/mindent-a-civil-szervezetek-
ellenorzeserol linken közétett „Mindent a civil szervezetek ellenőrzéséről” című cikkében 
tájékoztatást nyújt a civil szervezetek számára. 
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FIGYELEM ! 
Május 31. napjával lejárt határideje a 2021. évi beszámoló és mellékleteinek letétbe 

helyezési és közzétételi kötelezettségének teljesítése 

 Az a civil szervezhet, amely még nem nyújtotta be a beszámolóját, kérjük haladéktalanul 
tegye meg. 
  
Az elkészített, elfogadott beszámolóból legalább egy eredeti példány írjon alá a képviseletre 
jogosult, illetve – bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is lássák el. 
Fontos, hogy ez valamennyi civil szervezet számára kötelező, azoknak is amelyek 
elektronikus úton tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezésének, közzétételének. Ezt az 
aláírt és hiteles dokumentumot meg kell őrizni a szervezet székhelyén, illetve az iratőrzés 
helyén. 
  

  

FIGYELEM ! 

Tájékoztatjuk a civil szervezeteket,  hogy a 2022. május 31. napjával – a 2021. év 
vonatkozásában – az adóbevallás vagy a társasági adóbevallást 

helyettesítő nyilatkozat (TAONY nyilatkozat) benyújtási határideje is lejárt. 
  
  

  

BÁCS MEGYEI HÍREK 

  

Legyen vendége június 11-én a Lakiteleki Értékjáró Sétának! 



  

Az értékjáró séta sorozat hatodik állomása a Kiskunsági Nemzeti Park tájképi szépségekben 
leggazdagabb területe, a képzőművészeti és helytörténeti kiállítóterekben 

bővelkedő  Lakitelek, ide invitálja Önöket az Aranyhomok Egyesület!  
A séta kisfilmjének linkje: 
https://youtu.be/q8NybGEYYIQ 
Találkozó:2022. június 11-én, szombaton 9 órakor a lakiteleki Petőfi Sándor 
Művelődési Ház Közösségi Színtér előtt, a Széchenyi körút 46. szám alatt.  
  
Utazás egyénileg. A programokon a részvétel ingyenes, az Autós Csárdában elköltött ebéd 
kivételével, ez fakultatív program. 
Előzetes jelentkezését várják az info@aranyhomok.hu e-mail címen június 10-én 12 
óráig, jelentkezésében írja meg, hogy az ebéden részt kíván-e venni (2.000,- Ft/fő). Bővebb 
információ: 06-30/931-1064 

A programról részletesen tájékozódhat az Aranyhomok Egyesület Facebook 
oldalán is: https://www.facebook.com/akegyesulet vagy 

az egyesület honlapján www.aranyhomok.hu 
  

ÜNNEPI KÖNYVHÉT KECSKEMÉT 2022 

2022. JÚNIUS 9 - 12 
elérhetőség: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-unnepi-konyvhet-kecskemet.html 

  

II. SVÁB ÉTELEK FESZTIVÁLJA CSÁSZÁRTÖLTÉS 

2022. JÚNIUS 11. 
elérhetőség: http://nemzetisegek.hu/2022/06/08/svab-etelfesztival-csaszartoltesen/ 

  

https://youtu.be/q8NybGEYYIQ?fbclid=IwAR2i8NjqW0RAZ4LMMkerZ5g8mLE6h9979XQ_5IQbzBhbpmRBQDtItbh83No
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VII. VADGASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL NEMESNÁDUDVAR 
2022.JÚNIUS 11. 

elérhetőség: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-vadgasztronomiai-fesztival.html 

  

Kérjük forduljon hozzánk bizalommal! Irodáink  elérhetőségei 
KISKŐRÖSI IRODA: 
6200 Kiskőrös, Szarvas utca 2. I.em.4.szám  telefon:+36-78/415-165 e.mail: civilbacs@gmail.com 
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig 
KECSKEMÉTI IRODA: 
6000. Kecskemét, Weselényi utca 1/A földszint 4.szám telefon: +36-76/777-517 e-mail: civil.kecskemet@gmail.com 
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig 
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