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• Sajtóreggeli - Civil Szervezetek bemutatkozása 

• 3. Civil Vezetők Klubja regisztráció 
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• „Mindent a civil szervezetek ellenőrzéséről” – című cikkben nyújt tájékoztatást az ÁSZ honlapján, 

a civil szervezetek számára 

• a TAONY nyilatkozat benyújtási határideje lejárt! 

• a BESZÁMOLÓVAL kapcsolatos fontos információk 

• Civil teendők június hónapban KSH felé beküldendő adatszolgáltatási kötelezettség 

• Pályázati lehetőségek 
 

  

CIVIL KÖZPONT HÍREI 
2. Civil Vezetők Klubja - Összefoglalás 

 

 

2022. május 31. (hétfő)  

A 2. CVK-ját Lukács László szakmai vezető kezdte egy rövid bemutatkozással. 
Megemlítette a külső nehezítő tényezőket, a remélhetőleg levonult járványhelyzetet és 

az azt felváltó „háborús” helyzetet. 
Beszélt a NEA, a FCA és a VCA pályázatokról, sikerekről esetleges javítható 

problémákról. Tájékoztatta a jelenlévőket, a tervezett civil vezetők képzésről, az induló 

Workshopról. 
Ezután megvitattuk a civil vezetőkkel, a kiírásra kerülő TOP+-os pályázatok 

lehetőségeit, az arra való felkészülést, az előre gondolkodást. 

Bővebben:  
 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/pfbid02EvM6DDQU1t41RFWqQm3ERatuMGTfTMGU8Q6CsN3sYtbiF5rvrPeYaF6NhcKAoHwtl


 Osztályfőnöki órák: az IKSZ, az önkéntesség valamint civil 

szervezetek bemutatkozása 

A SZTE Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskola és a Szegedi 

Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskoladiákjai részt vettek az IKSZ, az 

önkéntesség valamint a civil szervezetek bemutatkozása, összevont osztályfőnöki óra 

című programban. 

2022. május 30-án és június 01-én középiskolás korosztály érdeklődését szerettük 

volna felkelteni, a civil szférával kapcsolatban. Kapcsolódási pontokat kerestünk, a 

civil szervezetek és a középiskolások között (iskola alapítvány, sport és szabadidő 

egyesületek, karitatív szervezetek stb.) A civil szervezetek sokszínűségét, 

érdekességeket próbáltunk bemutatni feladataikról. A 2. órában pedig társas 

játékoztunk is a diákokkal 
Az iskolák részéről nagyon pozitív volt a fogadtatás, mindkét intézményben 

szeretnék, ha ez a bemutató óra folytatódna a jövő tanévben is. Egy harmadik iskola 

pedig már előre bejelentkezett, ha újraindul a projekt. 
Az órát Vajda Árpád Csongrád-Csanád megyei Ifjúságszakmai mentor (Erzsébet 

Ifjúsági Alap) vezette le. A civil „szakma” feladatait a Mátrix Közhasznú Alapítvány 

elnöke, Rácz Anett és a Fatima Ház Alapítvány elnöke, Kiss Erzsébet hozta 

közelebb, a diákokhoz. 
A programot a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció 

Főosztályának munkatársai, az országos Civil Közösségi Szolgáltató Központok 

munkatársaival együttműködve, a Cetera Egyesület koordinálásával valósították meg. 

 
  

Sajtóreggeli 
 

Tisztelt Civil Szervezeti Képviselők! 
 

Újabb bemutatkozási lehetőség 4 civil szervezet számára. 

 Fő témája: 
 a "Civil Érték" 
(Iskolai Közösségi Szolgálat, ifjúsági önkéntesség) 
 

A Sajtóreggeli helyszíne: 
6720 Szeged, Klauzál tér 7. Civil Központ Iroda 
 

Időpontja: 
2022. június 16-án (csütörtökön), 9:30 óra kezdettel 

Az Esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

Regisztráljon most, és biztosítsa helyét Sajtóreggelin! A Regisztrációkat időrendi 

sorrendben tudjuk fogadni! 
 



  

Regisztrációs űrlap:  
 

3. Civil Vezetők Klubja 
 

Tisztelt Civil Szervezeti Képviselő! 
  

Regisztráljon most, és biztosítsa helyét,  

mivel az Iroda befogadóképessége megközelítőleg 10 fő. 

 

A Civil Vezetők Klubján a megjelenés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 

kötött! 
  

Aktuális téma: 

NEA elszámolások, belső szabályzat-minták a civil szervezetek részére 
  
Helyszín: 

6720 Szeged, Klauzál tér 7. 

Csongrád-Csanád megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Iroda 
  
Időpont: 

2022. 06. 27-én (hétfőn) 17:00 órától,"SZEMÉLYES MEGJELENÉSŰ" Civil 

Vezetők Klubja 

 
KÉRJÜK, CSAK AZOK REGISZTRÁLJANAK, AKIK EL IS JÖNNEK! 

 

(KÉRJÜK, Ne vegyék el azoktól a lehetőséget, akik szeretnének megjelenni, de 10 

főnél lezárt regisztráció miatt már nem tudnak bejutni!) 
  

A Regisztrációkat időrendi sorrendben tudjuk fogadni, legkésőbb 2022. 06. 20. 

(hétfő) 14:00 óráig! 
 

Köszönjük, a megértést! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOOboDzc6j00lXkFqYRPw0Csu30r6fAGJWWY4WW6qGriWGOw/viewform


 

  

Regisztrációs űrlap:  
 

HÍREK, Információk 

„Mindent a civil szervezetek ellenőrzéséről” – című cikkben nyújt 

tájékoztatást az ÁSZ honlapján, a civil szervezetek számára 
  

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján közétette a közélet befolyásolására 

alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos 

információkat. 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. 

Bővebben:  
 

EMLÉKEZTETŐÜL, a civil szervezetek képviselői számára 

2022. május 31. napjával– a 2021. év vonatkozásában – az adóbevallás vagy a 

társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat (TAONY nyilatkozat) benyújtási 

határideje lejárt. 

BESZÁMOLÓVAL kapcsolatos fontos információk: 

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az elkészített, elfogadott beszámolóból 

legalább egy eredeti példány írjon alá a képviseletre jogosult személy, illetve – 

bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is lássák el a 

beszámolót. 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevwQLInxyZ14qsbDPXQm_vmrRPlejlhwc8fOFgWUVkdOQPsA/viewform
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/pfbid0nysKG2Y6xVoa8xbPeFgqWUepHATgggZBmzH2me7ZRj2M1UConeunEQ4Cm7Z8uxb9l


 

 

Civil teendők június hónapban KSH felé beküldendő adatszolgáltatási 

kötelezettség 

 

Közeledik a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

felé beküldendő – 2021. évi – adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje.  

Az OSAP 1156-os számú nyomtatvány kitöltése, a „Statisztikai jelentés a civil és egyéb 

nonprofit szervezetek tevékenységéről” című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit 

szervezet számára kötelező.  

Az elektronikus kérdőív hossza szervezetenként eltérő lehet, mivel bizonyos információkat 

csak a tagsággal, illetve foglalkoztatottakkal rendelkező szervezetektől kérdeznek meg. 

A KSH bevezette az elektronikus adatszolgáltatást, amely a KSH honlapján előzetes 

regisztrációt követően érhető el és küldhető be. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje: 2022. június 10. 
  

  

  

Pályázatok 

FELHÍVÁS SZERVEZETEK RÉSZÉRE TÁMOGATÓ PROGRAMBAN 

VALÓ RÉSZVÉTELRE 

A Tempus Közalapítvány elindította támogató szakemberi programját, amelyben az 

Európai Szolidaritási Testület keretében önkénteseket fogadó szervezeteket 

szakemberek készítik fel. 

Bővebben:  
 

https://elektra.ksh.hu/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/pfbid0HeNhATmQxTKTo8QKRVft94xZtkVGkDSLMhUZ4hTwZwppUVgUzcDZvxDafp572sU9l


IT Fitneszteszt 2022 - a digitális írástudás mérésének ellenőrzött módja 
Visegrádi Csoport 

A legnagyobb és legátfogóbb digitális készségeket felmérő teszt a V4-es országokban. 
A Teszt a digitális írástudás mérésének ellenőrzött módja, amely valós képet ad a tesztelt 

Válaszadó informatikai készségeinek szintjéről. 

 

 

Bővebben:  
 

Pályázat a civil állatvédő szervezetek működési, ivartalanítási költségeinek, valamint 

férőhelybővítésének anyagi támogatására. 
 

Támogatható tevékenységek. 
 

 
 
 

  

Bővebben:  
   

  

  

  

  

Ezt a levelet azért kapta, mert feliratkozott a 
Csongrád-Csanád megyei Civil Központ 

Hírlevelére. 
 

Keressenek minket bizalommal! 
 

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az 

oldalainkra juthat, elérhetőségeinkhez. 
  

  

Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület 
Iroda: 6720 Szeged, Klauzál tér 7. 
honlap: www.recic.hu/csongrad 
email: civilcsongrad@gmail.com 
Tel.: +3662258559; +36202859355; +36204056422 

  

 

      

   

   

 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/pfbid027qAsxApzhgkn75neZtkwjYRQhooy5fMDgTQkYeky7MqNT1ZDVryRL81ACahoAqiPl
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/pfbid02g1nnrAkvPpndAZJW5nDmD89x2dHQTYhbAvFCfuSN49RNBxJPeLEwSwk9cJRsxc3Bl
http://www.recic.hu/csongrad
https://www.facebook.com/civilcsongrad/?ref=pages_you_manage
https://www.youtube.com/channel/UC_utHwk9LfG2RGxDCRoHq8w/videos
https://business.google.com/posts/l/16766489646292958866
http://recic.hu/csongrad

