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 Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület  
6721 Szeged, Vadász utca 5. 1/2.  

Iroda :          6720 Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám:  +36 62 258 559 ;+36 20 285 9355  

E-mail:           civilcsongrad@gmail.com 
weboldal:      www.recic.hu/csongrad 

facebook:     www.facebook.com/civilcsongrad/ 

  
 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szí-

veskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, (JPEG 

vagy PNG és Word 

formátumban) melye-

ket feltöltünk a hírle-

veleink elejére, egy ke-

retbe. Ezen határidő 

figyelembe vétele miatt 

a hírleveleinket min-

den hónap 5. napja 

után küldjük meg a 

civil szervezetek szá-

mára. 

A tartalomból 

       Közelgő események 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Címlap, közelgő ese-

mények 

 
1. 

Pályázati információk 

 

2. 

 

Közérdekű hírek 
 

3. 

 

Hasznos információk 

 

4. 

 

 

mailto:civilcsongrad@gmail.com
http://www.recic.hu/csongrad
https://www.facebook.com/civilcsongrad/


2020. 09. 16. 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/kiemelt_muveszeti_celok_megvalositasanak_tamogatasa_professzionalis_szinhazi_eloado_

muveszeti_szervezetek_reszere/  

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/kiemelt_muveszeti_celok_megvalositasanak_tamogatasa_professzionalis_tancmuveszeti_el

oado_muveszeti_szervezetek_reszere/ 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/kiemelt_muveszeti_celok_megvalositasanak_tamogatasa_minositessel_nem_rendelkezo_ze
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Változás : dr. Polner Eörs alelnök mondja a köszöntőbeszédet 
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Regisztráljon MOST, a megadott e-mail címen: civilcsongrad@gmail.com 

„CIVIL INFO – NEA 2021”  

című  tájékoztató rendezvénnyel 

kapcsolatos  

       új tudnivalók! 

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető! 
 

Regisztráljon már szeptember MOST! A rendezvény ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött, a férőhelyek korlátozottak! 

Kérjük, részvételi szándékát civilcsongrad@gmail.com e-mail címen jelezze 

a civil szervezet és a résztvevő személy nevének megadásával!) 

 

FIGYELEM! 

Szeretnénk megkérni a rendezvényen megjelenőket, hogy önmaguk és em-

bertársaink védelme érdekében, hozzanak saját maszkot és saját írószert 

magukkal! 

 

A rendezvényen csak maszkban, előzetes testhőmérést megelőzően, a meg-

felelő kézfertőtlenítés és az egymástól való kötelező távolságok betartásá-

val lehet részt venni! 

A Tájékoztatót természetesen a legnagyobb körültekintéssel és a jogszabályok 

folyamatos nyomon követése mellett tervezzük megtartani a mindenkori egés-

zségügyi,- és jogszabályok betartásával! 
 

Köszönjük a megértést! 

Szeretettel várjuk a rendezvényen! 

A Tájékoztatóról részleteiről itt: 
http://recic.hu/csongrad/hirek/civil-info-nea-2021-cim%C5%B1-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-rendezv%C3%

A9nnyel-kapcsolatos-%C3%BAj-tudnival%C3%B3k/  

vagy itt olvashat: https://www.facebook.com/events/694454901417982/ 

(2020. évi LVIII. törvény 38. Rendezvényekkel összefüggő különös szabályok 

86. § A rendezvények helyszínén való tartózkodásra a Kormány rendeletében különös szabályokat álla-

píthat meg.) 

mailto:civilcsongrad@gmail.com
mailto:civilcsongrad@gmail.com
http://recic.hu/csongrad/hirek/civil-info-nea-2021-cim%C5%B1-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-rendezv%C3%A9nnyel-kapcsolatos-%C3%BAj-tudnival%C3%B3k/
http://recic.hu/csongrad/hirek/civil-info-nea-2021-cim%C5%B1-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-rendezv%C3%A9nnyel-kapcsolatos-%C3%BAj-tudnival%C3%B3k/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/2776684529227170


Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ  
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KÉREM, 
Like-ja, köves-se oldalunkat a facebookon 

Köszönjük! 

FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY SZABÁLYAI 2020.SZEPTEMBER1-TŐL  

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről *  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv 

Miről van szó? 

2020.szeptember1-jétől felnőttképzési tevékenység kizárólag bejelentés vagy engedély alapján végezhető. 

Mikortól érvényes? 

Az Fktv. 30. § (1) bekezdése alapján az Fktv. 2020. január 1-től hatályos rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység 

2020. szeptember 1-jétől folytatható, az ezekkel összefüggő bejelentés vagy engedély megadása iránti kérelem ugyancsak való-

ban 2020.július 1-jétől nyújtható be a kijelölt felnőttképzési államigazgatási szervhez.  

Kire/mire vonatkozik a törvény? 

Engedélyköteles: 

Szakmai képzések, részszakmák, állami vagy európai uniós forrásból megvalósuló képzések.  

Tipp: 

Az ügyintézés ideje 8 nap, vagyis a képzés megkezdése előtt legalább 2 héttel érdemes megtenni a bejelen-

tést! 

Miből áll a bejelentés? Hol kell megtenni a bejelentést? 

A kérelmet elektronikusan kell benyújtani a kijelölt felnőttképzési államigazgatási szervhez.  

https://far.nive.hu/kezdolap/tajezkoztatok/felnottkepzo-bejelentes 

·Engedélyezés: 

 https://far.nive.hu/kezdolap/tajezkoztatok/felnottkepzo-engedelyezes 

Tipp:  

A bejelentés megtétele előtt ellenőrizze, hogy a felvett tevékenységi köre lehetővé teszi-e az oktatást! Illetve amennyiben biztos  

abban, hogy az Ön által végzett tevékenység nem a felnőttképzési törvény szerinti képzés és oktatás, úgy sem marketing anya-

gaiban, sem a számlán ne szerepeltesse a “képzés”, illetve “oktatás” vagy “tanfolyam” szavakat vagy erre utaló kifejezéseket. 

Mi szükséges a bejelentéshez? 

Az eljárás díjköteles. Az eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott általá-

nos tételű eljárási illetéket kell fizetni (3000 Ft).  

Az illeték megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.  
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