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Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szí-

veskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, (JPEG 

és Word formátum-

ban) melyeket feltöl-

tünk a hírleveleink ele-

jére, egy keretbe. Ezen 

határidő figyelembe 

vétele miatt a hírlevele-

inket minden hónap 5. 

napja után küldjük 

meg a civil szervezetek 

számára. 

A tartalomból 

  A Csongrád megyei Civil Információs Centrum Közleménye 
 

Az Operatív törzs és a Kormány 2020. március 11-én kihirdette az országos 

VESZÉLYHELYZETET! 

 

A Csongrád megyei Civil Információs Centrum nagy létszámú rendezvé-

nyeit 2020.03.11 - 2020.04.15. között felfüggeszti. 

 

Ez a felfüggesztés érinti a „CIVIL INFO – FALUSI CIVIL ALAP” című or-

szágos tájékoztató rendezvényt is, ami 2020. március 25. 9:00 órától  került 

volna megrendezésre. 

 

Emellett felhívjuk a figyelmet, hogy minden zárt térben megrendezésre kerülő 

100 fő feletti és nyílt térben megrendezésre kerülő 500 fő feletti rendezvények 

megtartása TILOS!!! 

 

Jelenleg nem tudnak koronavírus fertőzött betegről Szegeden és térségünkben, 

de ebben a helyzetben minden, nagyobb létszámú esemény fokozott veszélyt 

jelent! 

Azt szeretnénk, ha csoportos megbetegedések nem jelennének meg Szegeden, 

ill. megyénkben; mindent meg kell tenni a járvány terjedésének megelőzése ér-

dekében! 

 

Természetesen nem szeretnénk beleszólni civil szervezeteink életébe, de az 

adott körülmények között kötelességünk MEGFELELŐ ÓVATOSSÁGGAL 

FELLÉPNI az új koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdeké-

ben! 

 

JAVASOLJUK, hogy legalább 2020. április 15. napjáig minden civil szervezet 

a nagyobb létszámú tervezett eseményét, rendezvényét függessze fel az új koro-

navírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében. 
 
https://koronavirus.gov.hu/ 
 
Amennyiben a fenti időpont a járványhelyzet változása miatt módosul, értesít-

jük Partnereinket! 

Szíves megértésüket köszönjük. 

 

Bízunk minden civil szervezet felelősségteljes együttműködésében! 

 a Csongrád megyei Civil Információs Centrum munkatársai    

 

Közérdekű  

információk  

 

1. 

2. 
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Oldal 2 Csongrád megyei Civil Információs Centrum 

Közlemény 

"Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Szegedi Törvényszéken és az ille-

tékességi területén működő valamennyi járásbíróságokon a (Szegedi Járásbíró-

ság, Hódmezővásárhelyi Járásbíróság Szentesi Járásbíróság, Csongrádi Járásbí-

róság, Makói Járásbíróság, Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) a ko-

ronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az Ügyfélsegítő nap szol-

gáltatásai 2020. március 13. napjától további intézkedésig szünetelnek. 

Az ügyintézéshez szükséges hasznos információk a www.birosag.hu oldalon el-

érhetőek." 

bővebben és forrás: 
https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/ 

https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/

elerhetosegeink 

Kormányhivatal hírek 

Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelésére , illetve a járvány terjedésének meg-

akadályozása érdekében arra kérjük ügyfeleinket, hogy a  kormányhivatalok 

(járási és kerületi hivatalok) ügyfélszolgálatain, valamint a kormányablakokban 

és okmányirodákban személyes ügyintézésre csak halaszthatatlan esetben jelen-

jenek meg. Javasoljuk, hogy elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon 

elérhető online lehetőségeket vegyék igénybe. A leggyakoribb 750 ügykörben 

elérhető az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval, 

elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással történik), to-

vábbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír 

szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás 

szükséges).  

 bővebben és forrás: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/a-koronavirus-

terjedesenek-megakadalyozasa-erdekeben-az-elektronikus-

ugyintezes-igenybevetelet-javasoljuk 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Csongrád megyei Civil Információs Centrum 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/ 

https://www.recic.hu/csongrad 

6258559 

http://www.birosag.hu/?fbclid=IwAR3_NGVPGuSyZBan14m31CJR2BDO0v2f6QA4H0uxrjF1RWlsNrq1OjHbeGw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fszegeditorvenyszek.birosag.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ojNc-FMPGJBcw23xrvLi56NaBUqbgbI0xhCkdpU1R2g_zpHyrXStJFOU&h=AT3IpIYj2WWRqFx2W16AuTWdmnRoU-qAxHg7xnUavAJIKMhf7NFJ4F9nU4lU9E0KMokrg8-fmIMXIoYmDeTCpe0rpPdmTw9qvvfqd8AJ3p
https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/elerhetosegeink?fbclid=IwAR1OrVBOXjsSV_VofIycEQe9QS7BklCKiWDcMqiF3utjSCw_tBBBf5FKxmE
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https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8b6471d4-7062-4921-8424-b7682856b114
https://eszemelyi.hu/kartya_funkcioi/e_azonositas_kartyafunkcio
https://www.kekkh.gov.hu/Rendelkezes/rkta/rkta-altalanos_informaciok
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,774eec93-86ec-4dd3-8647-932303d7ac6f
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https://www.nav.gov.hu/nav/ado/illetek/Tajekoztato_alapitvan20191213.html

