
KÖZBIZALOM 2011 

Hetedik alkalommal végeztek közösségfejlesztő szervezetek az Állampolgári Rész-
vétel Hetén az elmúlt év szeptember-október fordulóján szúrópróbaszerű felmérést 
a közbizalom hazai állapotáról. Az állampolgári aktivitást szolgáló nemzetközi ren-
dezvénysorozat – melynek magyarországi összefogója a Civil Kollégium Alapít-
vány és a Közösségfejlesztők Egyesülete - a civil-közösségi részvétel dinamizálásá-
ra, a főként helyi szintű kezdeményezés – aktivitás demonstratív támogatására 
szerveződik.  
Minden évben, így 2011 őszén is része volt ennek a programnak, hogy arról igye-
keztünk tájékozódni, hogyan alakul a társadalom különféle intézményeibe, szerve-
ződéseibe vetett közbizalom. A feltárást – annak kérdőíves lekérdezését - az ország 
szinte valamennyi megyéjében közösségi aktivisták végezték, ezért is jelezzük 
hangsúlyosan, eredményeink nem reprezentatív adatfelvételre épülnek. Ebben az 
évben 4300-nál több kérdőívet töltöttek ki a megkérdezettek. 
 
A Közbizalom 2011 vizsgálat az előző évekhez való viszonyításában nem hozott 
kiemelkedő változásokat, jelentősebb elmozdulásokat. Nehéz új fordulatban újra és 
újra megfogalmazni, hogy évek óta mélyponton a hazai közbizalom szintje. Né-
hány kiemelkedő összefüggésre hívjuk fel e bevezetőben a figyelmet: 
Alapkérdésünkben arról érdeklődtünk a kérdőívünket kitöltőktől, hogy mennyire 
bíznak meg a rendőrségben, az igazságszolgáltatásban, a politikusokban, a parla-
mentben, az önkormányzatokban, a civil-nonprofit szervezetekben és az egyházak-
ban. Ez a kérdésfeltevés alkalmas volt a korábbi 5 évben szerzett tapasztalatainkkal 
való összevetésre is. 
Ebben az évben is 3 jellegzetes sávra tagolódik a bizalmi indexben szereplő intéz-
mények, szervezetek köre. Az élbolyban, tehát a bizalmi index élén a korábbiak-
hoz hasonlóan fej-fej mellett haladva a rendőrség (2,4) és a civil-nonprofit szerve-

zetek (2,4) találhatók. Annyi változás történt az elmúlt évhez képest, hogy (a rész-
letesebb adatok minimális különbsége alapján) helyet cseréltek az éllovasok. 
Őrzik a második csoportban vezető helyüket az egyházak.  Ebben a mezőnyben 
találjuk az önkormányzatokat és az igazságszolgáltatást.  
Végül a harmadik sávban, a legnagyobb bizalmatlanság a parlament és a politi-

kusok iránt mutatkozott, az előbbieknek az eddigi vizsgálatainkhoz képest mély-
pontra süllyedt a bizalmi indexe. Ez a hét éve tartó Közbizalom felméréseinkben 
mindig így volt, de itt már olyan alacsony szintű a bizalom, hogy alig van miből 
veszíteni, ám évről évre tud új „eredményt” produkálni a politikai elitet jelentő 
szektor. 
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

  
Mennyire bízik meg...? 

2005 2006 2008 2009 
201

0 

2011 

1-4 átlagos értékek (1=egyáltalán nem, 
2=nem nagyon, 3=eléggé, 4= nagyon) 

a civil- nonprofit szervezetek-
ben? 

n.a. 2,8 2,4 2,5 2,4 
2,4 

a rendőrségben? 2,3 2,5 2,3 2,4 2,4 2,4 

az egyházakban n.a. n.a. n.a. n.a. 2,3 2,3 

az önkormányzatban? 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 

az igazságszolgáltatásban? 2,4 2,4 2,1 2,2 2,3 2,2 

a parlamentben? 2 1,9 1,7 1,6 1,8 1,6 

a politikusokban? 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 



A korábbiakhoz hasonlóan most is jelezzük, hogy az összesített adatokat tartalmazó táblához fontos kal-
kulálnunk, hogy a hazai gyakorlatban szokásos osztályzás helyett a mi vizsgálatunkban csak 1-4-es érté-
kek vannak, ami azt jelenti, hogy ebben az intervallumban a 2,5 a középérték. E fölött pozitív (tehát inkább 
bíznak), alatta negatív (tehát inkább a bizalmatlanságot kifejező) összesített értékeket fejeznek ki az em-
berek. 
A közbizalom mértéke – esetünkben kiáltóan alacsony szintje, ami tartós és még így is romló folyamatnak 
tekinthető – nem cifraság, nem pusztán valamiféle szépségfolt a társadalom arcán. „A bizalom megolajozza 
a társadalmi életet…” állítja és bizonyítja Putnam amerikai szociológus. Az állítás megfordítása is igaz: an-
nak hiánya, a bizalmatlanság eszkalálódása a társadalom szétesését erősíti, a közérzetünk megrontója, a 
biztonságérzetünk kikezdője, de a gazdaság működési potenciáljának rombolója, sőt egyik fő okozója.  
A fenti fő kérdésünket és annak választásait ebben az évben is kiegészítettük néhány további fontos kér-
déssel, amelyek már közvetlenül a közösségi aktivitás mértékét igyekeznek bemutatni. Közösségfejleszté-
si szempontból kiemelten fontos a lokalitás, a helybeliség, s ezen a szinten a közjóért való lehetséges fele-
lősségvállalás, a részvétel szándéka milyen mértékben jellemzi a megkérdezetteket. Azt kérdeztük „Mit 
gondol, tud valamilyen befolyással lenni a lakóhelyét érintő döntésekre?” 
A helyi aktivitás és a részvétel, az ügyek befolyásolásának az esélye a többi bizalmi adathoz hasonlóan 
romlott. A múlt évben ez volt az egyik reményteljes változást jelző, ám a 2011-es adatok nem csak e biza-
kodásunkat törik meg, de a két évvel korábbi gyenge eredményeket is alulmúlják. 
Végül előre jelezzük azt is, hogy változóban van a részvételben használt megoldások, technikák korábbi 
kollekciója: tovább erősödik az internet és a web2 technikák közpolitikai jelentősége. 
 
A részletek 
Ahogy a bevezetőben jeleztük, alapvetően a bizalom hiánya, annak fokozatai mutatkoznak meg a részle-
tes eredményekben. Érdekes, hogy az elmúlt évhez képest jelentősen – legalább harmadával - csökkent 
2011-ben a bizonytalan, válaszolni nem tudók, vagy nem akarók aránya. Ezt a határozottabb véleményal-
kotás szándékának jeleként értelmezzük. 
2. tábla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korábban említettük, hogy az élbolyt a civil-nonprofit szervezetek vezetik. Bizalmi népszerűségüket vizs-
gálva érdemes összevetni a rájuk adott pozitív és negatív értékeket: a nagyon – eléggé (42,8%); illetve a 
nem nagyon – egyáltalán nem bízom (46,3%) párokat. Bár ők sem érik el a teljes értéktartomány felét, 
mégis mindössze 3,5% a pozitív válaszok hiánya, a bizalmatlanságot összesítő értékekhez képest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ábra Mennyire bízik meg a civil-nonprofit szervezetekben? 
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Mennyire bízik meg…? 
  nagyon eléggé 

nem 
nagyon 

egyáltalán 
nem 

nem tudok 
válaszolni Total 

a rendőrségben 7,7 37,2 40,5 12,6 2,0 100 

az igazságszolgáltatásban 4,5 30,7 44,1 17,1 3,6 100 

a politikusokban 2,1 6,2 25,0 60,9 5,8 100 

a parlamentben 2,6 10,0 32,6 48,7 6,0 100 

az önkormányzatban 5,2 32,6 39,8 18,1 4,3 100 

a civil-nonprofit szervezetek-
ben 9,3 33,5 32,9 13,4 10,9 100 

az egyházakban 11,5 29,1 25,2 22,6 11,5 100 

nem nagyon

32,9

egyáltalán nem

13,4

nem tud válaszolni

10,9

eléggé

33,5

nagyon

9,3
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A rendőrségre adott bizalmi válaszok együttes összege – az előbbi összevonás alapján - magasabb a civilekénél 
(44,9%), de esetükben jóval magasabb a bizalmatlanságot jelölő negatív válaszok együttese is (53,1%). Emiatt lett 
egy kicsit relatíve mégis jobb eredmény kettejük közül a civileké.  
 
A 2. tábla érdekessége még, hogy kiemelkedik az egyházakkal kapcsolatos „nagyon megbízik” válaszok aránya 
(11,5%) az összes intézmény legerősebb pozitív indexe közül. Igaz, viszonylag magas a legnegatívabbak 
„egyáltalán nem bízik” aránya is. 
Ha a válaszadók életkorát vizsgáljuk, azt látjuk, hogy különösen jó értékeket kaptak a civil-nonprofit szerveze-
tek a középkorúak (26-35, 36-45, 46-55 évesek) korosztályaitól. Ugyanakkor alacsonyabban értékelik a 25, de fő-
ként a 18 év alattiak ezt az intézményi kört. Elgondolkodtató, hogyan lehetne ezeknek a korosztályoknak a fi-
gyelmét a jelenleginél jóval erőteljesebben felhívni, a megtapasztalásukat segíteni, s így az erőteljesebb bizalmat 
és kötődést segíteni a civilek irányába. 
Az iskolai végzettség és az intézményekbe vetett bizalom kapcsolatát vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a 8 osz-
tálynál alacsonyabb végzettségűek általában mindegyik intézményi formával a legelfogadóbbak. Kivéve a civil-
nonprofit szervezeteket, mert bár ott is viszonylag magas bizalmi szintet jelöltek (az 1-től 4-ig futó skálán 2,47 
pontot), a legkiemelkedőbb bizalmat a felsőfokú szakképzéssel és az egyetemi-főiskolai végzettséggel rendelke-
zők jelölték. Ráadásul mindkét csoport „átlendül” a 2,5-es felezőponton, azaz nem csak relatíve, de nominálisan 
is pozitív bizalmi értékkel illetik a középkorúak e korosztályai ezt az intézményrendszert. 
A iskolázottságot tekintve megemlítjük még, hogy érdekes módon az egyházakkal kapcsolatosan a legnagyobb 
a bizalom a 8 osztálynál kevesebb és a főiskolai/egyetemi végzettségűek körében. 
 
Fontos kérdésnek tekintettük a helyi beágyazottságot, a lakóhellyel kapcsolatos kötődés, az aktív részvétel esé-
lyének megítélését vizsgálatunkban. Mit gondol, tud valamilyen befolyással lenni a lakóhelyét érintő döntések-
re? – kérdeztük másodikként a kérdőívet kitöltőktől. Ez a kérdés részben kapcsolatba hozható az önkormányzat-
okkal kapcsolatos bizalomról korábban feltett kérdésünkkel. 
3. sz. tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A táblából látható, hogy 2010-ben érzékelhető várakozás volt jellemző a helyi cselekvés esélyének megítélésében, 
de akkor éppen az új önkormányzatok megválasztásának napjaiban voltunk. Nos, az eredmények azt mutatják, 
hogy az eltelt egy év lehűtötte e várakozásokat. A makroszinteken tapasztalt bizalomhiány a társadalom mikro 
szintjén is egyértelműen megjelenik: csökkentek a pozitív válaszok, s a befolyás esélyében nem bízók száma nö-
vekedett 2011-re. 
4. sz. tábla  
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Mit gondol, tud valamilyen befolyással lenni a lakóhelyét érintő döntésekre? 

  2005 2006 2008 2009 2010 2011 

  % % % % % % 

határozottan 6,7 8,1 8,0 7,4 9,5 7,6 

valamennyire 29,1 30,6 30,2 28,5 30,0 25,3 

nem nagyon 36,6 36,3 32,6 34,3 35,1 39,5 

egyáltalán nem 23,8 21,3 22,9 23,6 19,6 21,0 

nem tudja 3,8 3,6 6,2 6,2 5,9 6,6 

összesen 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tett-e ilyen lépéseket az elmúlt 12 hónapban? 2010 2011 

1. Felkeresett egy helyi önkormányzati képviselőt 18,1 19,1 

2. Felkeresett egy országgyűlési képviselőt 6,5 8,2 

3. Rendszeresen figyelemmel kíséri a helyi önkormányzat valame-
lyik tájékoztató csatornáját 45,2 45,9 

4. Részt vett nyilvános gyűlésen vagy találkozón 21,2 22,8 

5. Részt vett valamilyen tüntetésen vagy tiltakozó megmozduláson 8,8 10,7 

6. Petíciót írt alá 15 19,8 

7. Részt vett egy vagy több internetes akcióban 32,9 36,7 

8. E-mailt írt hivatalnak/képviselőnek 5,2 6,8 

9. Internetes petíciót írt alá 7,6 9,3 

10. Megosztott akcióra felhívó cikkeket, videót, anyagot 17,3 21,2 

11. Közérdekű adatot igényelt az interneten keresztül 12,6 13,1 



A társadalmi részvétel lehetséges tartalmáról érdeklődtünk az utolsó két kérdéssel. A táblában és az ábrán is az első 7 
kérdés hasonló jellegű, tehát részben ezek viszonyíthatóak egymáshoz; az utolsó négy válasz már a 7. kérdésen belü-
li, tehát az internetes akciók jellegéről ad felvilágosítást.  
Azt a meglepő tapasztalatot szereztük, hogy bár az egyes aktivitások egymáshoz viszonyított nagyságrendjének 
trendje az előző évihez hasonló (4. sz. tábla), az erre a kérdésre adott valamennyi válasz magasabb gyakoriságot jelez, 
mint amiket az elmúlt évben mértünk, tehát ebben a vonatkozásban érezhetően növekedett a társadalmi aktivitás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. sz. ábra Tett-e ilyen lépéseket az elmúlt 12 hónapban? 
Végül arról tudakozódtunk, milyen külső tényező lehetne, ami a kezdeményezésre, a részvételre erőteljesebben moti-
válná, abban segítené a megkérdezetteket. Választásokra az alábbi lehetőségeket kínáltuk fel, s a következő válaszo-
kat kaptuk  
5. sz. tábla  
Mi segíthetné elő, hogy részt vegyen közösségi kezdeményezésben, tevékenységben? 
 

 

 

 

 

 

 

 

A válaszok sokkal gyakoribbak, mint korábbi felmérésünkben, ami azt az érzetet kelti, hogy jól előkészített és meg-
szervezett közösségi ügyekbe a megkérdezettek szívesen bekapcsolódnának, abban részt vennének. 
Ezek és a részvétellel kapcsolatos előző kérdésre adott válaszok is, azt mutatják, hogy a közbizalom nagyon alacsony 
szintje ellenére – vagy részben talán annak a hatására is – a közéleti aktivitás esélye még/újra látható Magyaror-
szágon. 

Végül, néhány következtetés : Nem javult a korábbi idők óta tartósan mélyponton tartózkodó társadalmi közbiza-
lom hazai állapota. Valamennyit még tovább romlott.  

Általánosan értékelve adataink szerint nincs látványos, jelentős elmozdulás az elmúlt évhez – évekhez képet. Az 
összkép a közbizalom tekintetében tehát nagyjából homogén. 
A relatív módon élen járó szereplők: a civil-nonprofit szervezetek és a rendőrség; közöttük most helycsere zajlott le. 
Annak, hogy a rendőrség 7 éve ezt a listát – esetenként másokkal együtt – jórészt vezeti, oka lehet a rendőrség valódi 
elfogadása, de része lehet ennek az embereknek a biztonság iránti erőteljes vágya és szükséglete is. 
A politikai elit iránti bizalmatlanság ügyében nem tudunk már új érveket és szempontokat kiemelni. 
Amit összességében látni vélünk, hogy a közintézményektől elforduló lakosság mintha egyre inkább a magánintéz-
mények felé fordulna. Bizalmukkal, s talán esetenként az aktivitásukkal. Nincsenek kiemelkedő jelek, de a részvétel 

bizonyos formái – s itt leginkább a protestálásra használt eszközök – mutatnak valamiféle dinamikát. A lokális - 
tehát pl. az önkormányzati – tájékoztatási eszközök, médiumok felé fokozódó odafordulást; a korszerű technológiai 

eszközök használatának erőteljesebbé válását; s azt a jelzést, hogy bizonyos feltételekkel részvételi aktivitásuk növe-
lését is lehetségesnek tartják. Ha nincs felülről kezdeményezett, akkor a kikényszerített párbeszéd esélyét.   
A Közbizalom 2011 felmérés a közösségfejlesztők Országos Fejlesztői Műhelye tagjainak és megyei civil szervezetek-

nek a közreműködésével készült. A felmérés kezdeményezői: Civil Kollégium Alapítvány, Közösségfejlesztők Egye-

sülete, Magyar Művelődési Intézet és a SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért.  
Munkánk segítéséért külön köszönetet mondunk Hunyadi Zsuzsának és Talata Dudás Katalinnak. 
Kapcsolat:  
1011 Budapest Corvin tér 8. T: 225-6011 peterfi@kkapcsolat.hu; www.kozossegfejlesztes.hu 

Az összefoglalót készítette:  

Péterfi Ferenc közösségfejlesztő 
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  2010 2011 

  % % 

 Ha barát, vagy családtag is részt venne velem 30,9 41,4 

 Ha több információt kapnék a lehetőségekről 32,8 39,8 

 Ha tudnám, hogy javára válik a pályámnak 31,0 39,0 

 Ha valaki megkérne, hogy vegyek részt 32,1 35,1 

 Ha valaki, akinek már van tapasztalata, segítene 21,5 26,7 

 Ha itthonról is megtehetném 15,9 24,3 

 Más 13,3 4,1 

mailto:peterfi@kkapcsolat.hu
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Mezőberényi információs nap 

2012. február 16-án a mezőberényi 

civil szervezetek képviselőinek 

civil fórumot szervezett az  

Orlai Petrics Soma Kulturális   

Központ.  

A Civil Fejlesztő Központban meg-

tartott rendezvény első témája az 

új Civil Törvény értelmezése volt, a 

gyakorlati jellegű tudnivalókat és a 

fontosabb változásokat Pocsajiné 

Fábián Magdolna és Bálint Andrea, 

a Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesületének szakemberei ismer-

tették.   

A helyi iparűzési adó 1+1% fel-

használásával kapcsolatos tudniva-

lókról Siklósi István, Mezőberény 

Város Polgármestere adott tájékoz-

tatást. Körösi Mihály, az Oktatási 

és Kulturális Bizottság elnöke a 

forrásteremtési, városi pályázati 

lehetőségeket vázolta fel a civil, 

közösségi munkához.  

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-

vány által kiírt családi üdülési 

csekk-pályázattal kapcsolatos in-

formációkat Borgula Györgyné, a 

Nyugdíjas Klub vezetője osztotta 

meg a jelenlévőkkel.  

A Civil Fejlesztő Központban tar-

tott képzésekről Smiriné 

Kokauszki Erika, az Orlai Petrics 

Soma Kulturális Központ igazgató-

ja beszélt. A fórum civil kerekasz-

tal-beszélgetéssel zárult. 

Fórum az új civil törvényről   

Csorváson 

„A TÉLI ESTÉK” programsoro-

zat keretében a Csorvásiak     

Baráti Társasága szakmai infor-

mációs fórumot szervezett 2012. 

február 22-én 16 órától a helyi 

könyvtárban „Tájékoztató a civil 

szektort érintő jogszabályi változá-

sokról és pályázati lehetőségekről” 

címmel a civil szervezetek veze-

tőinek, képviselőinek. Az össze-

jövetelen a Közösségfejlesztők 

Békés Megyei Egyesülete (Békés 

Megyei Civil Szolgáltató Központ) 

szakemberei tartottak előadást az 

új civil törvényről és az ehhez kap-

csolódó gyakorlati teendőkről. Az 

előadáson elhangzottakról szakmai 

összefoglaló készült, amely nyilvá-

nosságot kap a helyi médiában. 

 

Kardoson is elindult a közösségi 

felmérés 

Az IKSZT-k az ifjúságért Békés 

megyében című projekt keretében a 

Békés Megyei IBSEN Nonprofit 

Kft. Kulturális Irodája, partnerség-

ben a Közösségfejlesztők Békés 

Megyei Egyesületével két települé-

sen indított közösségi felmérést a 

fiatalok körében: Szabadkígyóson 

és Kardoson. A Szabadkígyóson 

elindított fejlesztő folyamatot köve-

tően, február végén Kardoson talál-

koztak a szakemberek az Integrált 

Közösségi Szolgáltató Tér         

munkatársaival, a település        

polgármesterével és helyben élő 

fiatalokkal. 

 

 Az IKSZT nemrégiben átadott 

épületében megtartott első meg-

beszélésen a jelenlegi helyzetkép 

felvázolására került sor, majd az 

ifjúsági közösségi felmérés szük-

ségességét beszélték át az érintet-

tek. A kérdőíves felmérésbe a 14-

22 év közötti korosztályt kívánják 

bevonni, amely elsősorban a fiata-

lok igényeinek, véleményének 

feltárására, valamint a fiatalok 

aktivitásának növelésére is szol-

gál. 

Szabadkígyóson március elején 

folytatódott a program.  

A helyi adottságok, illetve az   

előző találkozók tapasztalatainak 

figyelembevételével a közösség-

fejlesztő szakemberek – a helyi 

fiatalokból, IKSZT munkatársak-

ból álló csoport bevonásával – 

összeállították a kérdőívet, vala-

mint felkészítettek 10 fiatal ön-

kéntest a kérdőívek lekérdezésére 

a kortársaik körében. (az érintett 

célcsoport közel 200 fő) A kérdő-

ívek visszaérkezése után kezdetét 

EZ TÖRTÉNT…Békés megyében 
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veszi a feldolgozó munka, majd   

az eredményeket összegző     

anyag elkészítése és annak vissza-

csatolása a megkérdezettek és a 

település lakói felé. 

 Egy közösségi összejövetel, fórum 

megtartása kerül sor, amely lehető-

séget ad a feltáró munka tapaszta-

latainak továbbgondolására, és 

további helyi közös cselekvések, 

programok beindulására. 

 

Hírek tótkomlósi civilektől 

Városunkban sem aludtak „téli 

álmot” a civilek. Most két szerve-

zet életéből villantok fel néhány 

eseményt. 

A Komlósi Szlovákok Szervezete 

létszámában és sokrétű tevékeny-

ségében is a város egyik legna-

gyobb civil szervezete. A közel 130 

fős létszámú szervezet legalább 

fele, 60- 70 fő aktív, rendszeres 

munkát végez különböző           

rendezvényeken. 

Az egyesület március 1-én tartotta 

éves közgyűlését, ahol a tagság 

elfogadta az ilyenkor esedékes  

napirendeket. Az elmúlt év tevé-

kenységéről szóló beszámolót, a 

pénzügyi mérleget, a közhasznúsá-

gi jelentést, és döntést hozott a tag-

díjról, elfogadták az idei költségve-

tést, amelynek teljesítéséhez pályá-

zatok benyújtását is tervezik.    

Összességében sikeres évet zártak, 

mert a különböző csoportok- a  

hagyományos szlovák ételt készí-

tők, a színjátszók, a népdalkör tag-

jai, a rendezvényt szervező, bizto-

sító tagok – folyamatosan dolgoz-

nak. Az elmúlt évben megválasz-

tott és megfiatalított vezetőség 

munkáját is jónak értékelte a köz-

gyűlés.  A közgyűlés által elfoga-

dott munkaterv egyik kiemelkedő 

rendezvénye lesz az április 27- 29. 

között megrendezésre kerülő nem-

zetközi szlovák találkozó, amelyre 

Franciaországból, Horvátország-

ból, Csehországból és Szlovákiából 

is érkeznek vendégek. Ekkor kerül 

megrendezésre a hagyományos 

komlósi szárazkolbász verseny is. 

A Száraz-ér Társaság Természetku-

tató és Környezetvédő Egyesület 

Tótkomlós: 

Vezetőségünk január, február       

hónapban főleg az új civil törvény 

ránk vonatkozó változásaival volt 

elfoglalva. Február 25-én megtartot-

tuk éves beszámoló közgyűlésünket, 

amelyen – sajnos – éppen csak elér-

tük a határozatképességet, mivel sok 

tagunk betegeskedett. A vezetőség 

által előterjesztett éves beszámolót, a 

közhasznúsági jelentést ellenszava-

zat nélkül fogadta el a közgyűlés. 

Ezt követően a vezetőség- mivel le-

járt a mandátuma – lemondott.        

A május hónapra tervezett tisztújítá-

sig a jelölő bizottság (3 fő) elvégzi 

feladatát. Működésünk továbbra is a 

tervezett pénzügyi források        

függvénye lesz. 

Az ügyvivő vezetőség tagjai a 

tótkomlósi ÁMK Természet Háza 

intézményének dolgozóival együtt 

egy fotókiállítást készített, amelynek 

március 1-én volt a megnyitója.        

A Száraz-ér Társaság amatőr fotósai-

nak gyönyörű fotói és néhány térkép 

révén mutatjuk be „Ellesett pillana-

tok a Száraz-ér mentén” címmel a 

város környékének élővilágát.          

A legtöbb fotót Rokolya Imre Kornél 

készítette, de láthatók itt Balogh  

Gábor, Bunda Gábor és az Egyesület 

több tagja által készített fényképek 

is. Ez a kiállítás egy rendezvénysoro-

zat első programja, amely majd                 

március 22-én, a Víz Világnapján 

csúcsosodik ki, a témával – a termé-

szetvédelemmel, a környezetvéde-

lemmel -  kapcsolatos vetélkedőn.  

Ugyanis a házigazdák – a Termé-

szet Háza és egyesületünk aktivis-

tái - lehetőséget adtak az iskolák 

diákjainak és tanáraiknak környe-

zetvédelmi és biológiai órák meg-

tartására a helyszínen egész már-

cius hónapban. 

Gyivicsán András,                           

a Száraz-ér Társaság elnöke 

és a Komlósi Szlovákok           

Szervezetének elnökségi tagja 

 

Régiós vezetők találkozója a 

nagycsaládosoknál 

2012. február 19-én Mezőberény-

ben találkoztak a dél-alföldi  

nagycsaládos egyesületek vezetői.  

Egyfajta képzés és tréning volt a 

nap programja, illetve aktualitá-

sok megbeszélése. 

Az első blokkban a vezetői     

kommunikáció témakörét jártuk 

körül Dabóczi Ferenc, a NOE   

Régiós Bizottságának Elnöke    

vezetésével. Nagy szükség van         

e téren is a fejlődésre, hiszen raj-

tunk, vezetőkön múlik, hogy 

mennyire hitelesen adjuk tovább a 

nagycsaládos lét fontosságát, ho-

gyan képviseljük a szűkebb és 

tágabb környezetünkben azokat 

az értékeket, melyeket a mögöt-

tünk álló családok testesítenek 

meg.  

Feladataink az élet, az anyaság 

tiszteletére nevelés, a nagycsaládok 

értékeinek továbbadása; a sajátos 

érdekeinek képviselete. 

Második nagy témakör a konflik-

tusok kezelése, melyet            

Szűcs Gabriella tréner 

segítségével modellez-

tünk. Segítséget, megol-

dásokat kaptunk olyan 

helyzetek elsimítására, 

melyek a valós életben is 

jelen vannak,      melyek-

kel meg kell küzdenünk 

egyesületeink vezetése 

közben. 

A délután az aktualitás 

jegyében telt,    több nagy 

rendezvény is várható 

ebben az évben.  
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A Nagycsaládosok Országos 

Egyesülete idén ünnepli fennállá-

sának 25. évfordulóját.  

Ebből az alkalomból rendezvény-

sorozat vár az országos szinten 

180 fős egyesület tagságára.  

Nyitó programként az               

Orczy-Parkban találkozhatnak a 

nagycsaládosok, majd Család-

kongresszus lesz Lakiteleken.  

A harmadik nagyszabású rendez-

vény az Őszi Találkozó, melynek 

Gyula ad otthont. 

Hatalmas feladatok, kihívások 

várnak leginkább a vezetőkre, és 

ne feledjük, mindenki önkéntes 

munkában, saját szabadidejéből 

áldozva végzi feladatát. 

Ezúton szeretném megköszönni a 

mezőberényi egyesület tagjainak, 

hogy helyt adtak a vezetői találko-

zónak, és köszönet jár minden 

résztvevőnek, akikkel ezen szép 

napos szombaton  együtt lehet-

tünk. Az ilyen találkozások min-

dig megerősítenek bennünket, és 

új lendületet adnak a további 

munkához. 

Benedek Szilvia 

NOE - Dél-alföldi régiós titkár 

 

 

 

Tavaszi megújulás a Sárréti Civil 

Szövetségnél 

 

Lezárult a Szövetség „Körös-sárréti 

Önsegítő Civil Hálózat” elnevezésű 

projektje, melyet az Ökotárs Alapít-

vány támogatott. A projekt kereté-

ben a Szövetség tagszervezetei 

vállalták, hogy létrehozzák és mű-

ködtetik a Civil Információs Pon-

tok (CIP) Hálózatát és kialakítják 

annak koordináló irodáját. 

Az iroda és a hálózat célja, hogy a 

Szövetség közvetlen célterületé-

nek 10 településén dolgozó non-

profit szervezeteteket és nem be-

jegyzett közösségeket helyben 

lássa el a működéshez szükséges 

információkkal, ha szükséges gya-

korlati segítséggel a CIP-ek bázi-

sán. 

A projekt ideje alatt megszervez-

ték az önkormányzati támogatá-

sok odaítéléséről szóló helyi ren-

deletek felülvizsgálatát, illetve 

javaslatot nyújtottak be a hiányzó 

rendeletek pótlására, és a társadal-

masítás helyi fórumainak kialakí-

tására. 

Tisztújítást és alapszabály módo-

sítást hozott a 2012-es év a szer-

vezetnél. Új elnök Csősz Ferenc a 

Vejsze Kulturális Egyesület dele-

gáltja, alelnök lett, illetve to-

vábbra is a vezetőséget erősíti 

Csontosné Lakatos Gabriella az 

Ösvény Esélynövelő Alapít-

vány részéről és az ügyvezető 

elnök feladatait látja el a jövő-

ben Ambrus Szilvia a Közös-

ségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete képviseletében. 

A Szövetség és a partnerszerve-

zetek önkéntesei továbbra is 

ellátják az alábbi közcélú fel-

adatokat Szeghalom, Füzes-

gyarmat, Vésztő, Körösladány, 

Dévaványa Civil Információs 

Pontjain: 

- Tanácsadás szervezet alapítá-

sakor, jogi-, számviteli-, pályá-

zati, adományszervezési, ön-

kéntesség és más témakörök-

ben 

- Pályázatfigyelés és ehhez     

kötődő partnerközvetítés 

- Civil érdekérvényesítés 

- Térségi civil marketing-

kommunikáció, civil esemény-

naptár szerkesztése 

- www.sarreticivilek.hu folya-
matos fejlesztése 
- Képzések, információs napok 
tartása a civileket érintő témák-
ban  Ambrus Szilvia 

ügyvezető elnök 

PÁLYÁZATOK  

A NEMZETI KULTURÁLIS 

ALAP KÖZMŰVELŐDÉS ÉS 

NÉPMŰVÉSZET  

KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATAI 

A pályázat célja: a közművelődés 

és népművészet 2012. évi        

szakmai tevékenységének fejlesz-

tése és megújítása 

Altémák: 

1. Közművelődési és népművé-

szeti programok, felmenő    

rendszerű amatőr művészeti  

t a l á l k o z ó k ,  s z a k m a i  

konferenciák,  kiállítások,     

fesztiválok –közművelődési 

programok esetében városi, kis-

térségi, megyei és országos,  

népművészeti programoknál/ 

eseményeknél/ megyei, országos 

és nemzetközi hatókörű progra-

mok megrendezésére. 

A rendelkezésre álló tervezett  

keretösszeg: 120 millió Ft 

A pályázók köre: 

• közművelődési intézmények, 

megyei közművelődési szakmai 

tanácsadó és szolgáltató szerveze-

tek, önkormányzatok (melyek 

közművelődési rendeletük szerint 

közművelődési színteret működ-

tetnek), 

• a 2010. január 1-jén már bejegy-

zett, az alapító dokumentum   

szerint alapfeladatként kulturális, 

közművelődési és népművésze-

ti tevékenységet folytató egye-

sületek, alapítványok, és non-

profit Kft-k. 

Egy pályázó erre az altémára 

egy pályázatot nyújthat be, 

amely maximum 3 rendezvényre 

vonatkozhat. 

 

A pályázati cél megvalósításá-

nak időtartama: 

Közművelődési programok 

esetében:  

2012.03.01-2012.12. 31. 

Népművészeti programok ese-

tében:  

2012. 09. 01-2012. 12. 31. 

http://www.sarreticivilek.hu
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2. Művészeti, alkotó jellegű és 

honismereti nyári bentlakásos 

(tematikus, naponta legalább      

6 órás szakmai tartalommal, nem 

a pályázó székhely településén 

m e g v a l ó s u l ó ,  m i n i m u m                

4 éjszaka időtartamú) közműve-

lődési célú nyári táborok       

szakmai programjainak, vala-

mint az élő népművészet 

(néptánc, népzene, tárgyalkotó 

népművészet) országos, regioná-

lis és megyei hatókörű alkotótá-

borainak megvalósítására, és 

mindkét terület szakmai tovább-

képzéseinek lebonyolítására. 

A rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg: 60 millió Ft 

A pályázók köre: 

• közművelődési intézmények, 

önkormányzatok (melyek közmű-

velődési rendeletük szerint köz-

művelődési színteret működtet-

nek), 

• megyei (fővárosi) közművelő-

dési szakmai tanácsadó, szolgálta-

tó szervezetek, 

- bejegyzett, alapfeladatként köz-

művelődési tevékenységet folyta-

tó közművelődési célú egyesüle-

tek, alapítványok, közhasznú  

minősítésű és kiemelten közhasz-

nú nonprofit célú gazdasági társa-

ságok, 

• a helyi önkormányzattal       

közművelődési feladatvállalásra 

megállapodást kötött jogi szemé-

lyek és egyéni vállalkozók, 

• népművészettel foglalkozó ma-

gyarországi és határon túli egye-

sületek, alapítványok és intézmé-

nyek. 

A pályázati cél megvalósításának 

időtartama:  

2012. 04. 01- 2012. 12. 31. 

 

3. Rendszeres (legalább három 

éve működő), olyan táncházi 

programokra, amelyek a megva-

lósítási időszakon belül legkeve-

sebb 6 alkalommal, illetve      

heti-havi rendszerességgel kerül-

nek megrendezésre. 

Előnyt élveznek azok a táncházak, 

amelyekhez játszóház és/vagy 

k é z m ű v e s  f o g l a l k o z á s              

kapcsolódik. 

A rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg: 20 millió Ft 

A pályázók köre: 

A népművészettel foglalkozó  

magyarországi és határon túli: 

- egyesületek, 

- alapítványok, 

- intézmények. 

A pályázati cél megvalósításának 

időtartama:  

2012. április 1- 2012. december 31. 

 

Mindhárom altémára érvényes 

tudnivalók: 

A pályázó nevezési díj címen  

5000 Ft nevezési díjat - amely  

magába foglalja a 27%-os Áfa-t- 

köteles befizetni a pályázat be-

nyújtásával egyide jűleg a 

”Nevezési díj megfizetésének 

rendje” pontban leírt feltételeknek 

megfelelően. 

A pályázatok 1 példányban   

2012. 03. 19-ig (feladási határidő-

ig) nyújthatók be kizárólag postai 

úton az NKA Igazgatóságának 

l e v e l e z é s i  c í m é r e .  

( H – 1388 Budapest, Pf. 82). 

P á l y á z a t t a l  k a p c s o l a t b a n           

felvilágosítást telefonon a  

(36 1) 327-4444 számon kaphat-

nak. 

 

Az Év Kulturális Plakátja 2011 

Az MNE XXIX. Vándorgyűlése 

alkalmából a Magyar Népműve-

lők Egyesületének támogatásával 

a Népművelők Hajdú-Bihar     

Megyei Egyesülete és az Egri  

Kulturális és Művészeti Központ 

meghirdeti az Év Kulturális     

Plakátja 2011 című pályázatot és 

kiállítást. 

A pályázat célja, hogy országos 

keresztmetszetet adjon az év    

hazai plakátjaiból és felhívja a 

figyelmet a rendezvényeket    

népszerűsítő plakátok fontosságá-

ra. A pályázat folytatása a múlt 

évi, debreceni vándorgyűlés alkal-

mából meghirdetett és sikerrel 

megrendezett kiállításnak. 

A pályázatra elektronikus formá-

ban kell beküldeni a plakátokat 

2012. március 31-ig a mellékelten 

letölthető nevezési lappal együtt, 

a z  a l á b b i  c í m r e :   

kultplakat2011@gmail.com 

A pályázaton részt vehet minden 

hazai kulturális, közművelődési 

eseményt, rendezvényt népszerű-

sítő plakát, amely nem haladja 

meg a 100 x 70 cm (B1) méretet. 

Egy pályázó max. 3 plakáttal   

nevezhet! 

Információ:  

Angyal László 06-30-207-2392, 

angyal0709@gmail.com 

 

Egészségre nevelő és szemlélet-

formáló életmód programok – 

lokális színterek  

/ TÁMOP-6.1.2/11/1 

Jelen pályázat a helyi színtereken 

fo l y ó  egé sz ségf e j le s z tés i/

prevenciós programokat célozza a 

színtér típusa szerinti megközelí-

téssel. A színtér megközelítés  

teszi lehetővé, hogy helyi szinten 

a társadalom valamennyi tagja 

elérhető legyen és a helyi problé-

mákra helyi válaszok születhesse-

nek közösségi részvétellel, fenn-

tartható módon. A helyi adottsá-

gok, szükségletek és igények hatá-

rozzák meg, hogy az egészségfej-

lesztés mely elemeibe kapcsolód-

hat be az adott színtér. 

I .  T E L E P Ü L É S  S Z Í N T É R              

(A komponens) 

I I .  B Ö L C S Ö D E ,  Ó V O D A       

SZÍNTÉR (A komponens) 

III. EGYÉB, CÉLCSOPORT       

S P E C I F I K U S  S Z Í N T É R                       

(A komponens) 

IV. MUNKAHELY SZÍNTÉR      

(A és B komponens) 

A pályázat célja az egészséget 

szolgáló egyéni magatartásminták 

és közösségi értékek elterjedésé-

nek ösztönzése, az egészségfej-

lesztés színterein megvalósuló 

közösségi programok elterjeszté-

se, az életminőség javítása. 

 

Önállóan támogatható tevékeny-

ségek: 

1) Dohányzás megelőzés és do-

hányzásról való leszokást támoga-

tó programok megvalósítása; 
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2) Drog- és túlzott alkoholfo-

gyasztást megelőző tudományo-

san megalapozott módszereket és 

eszközöket alkalmazó programok 

megvalósítása; 

3) Stresszkezelő, lelki egészség 

megőrzésére irányuló egészségfej-

lesztési programok megvalósítása; 

4) Az egészséges táplálkozás, illet-

ve energiaegyensúly (táplálkozás 

és testmozgás egyensúlya) meg-

tartása, és/vagy visszaállítása 

érdekében kidolgozott programok 

megvalósítása, melyek eredmé-

nyesen befolyásolják többek     

között a megfelelő folyadékfo-

gyasztást, a túlzott só- és energia 

bevitel csökkentését; 

5) A lakosság rendszeres testmoz-

gását elősegítő szabadidős prog-

ramok megvalósítása, melyek 

hangsúlyt helyeznek az energia-

egyensúlyra - kivéve: technikai 

sportágakkal, extrém sportokkal, 

versenysporttal összefüggő prog-

ramok; 

6) Az életvezetési kompetenciák 

fejlesztését célzó programok meg-

valósítása; 

7) A családi életre való felkészü-

lést támogató programok megva-

lósítása; 

8) A biztonságos szexuális életet 

elősegítő programok megvalósítá-

sa; 

9) Elsősegély nyújtási és baleset 

megelőzési programok megvaló-

sítása. 

A jelen pályázat keretében       

igényelhető támogatás összege: 

legalább 1 000 000 Ft, de legfeljebb 

 10 000 000 Ft lehet. 

Benyújtási határidő: 

„A” komponens: 

2012. június 4 - 2012. július 3. 

„B” komponens:  

2012. árpilis 23 - 2012. május 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatos 
d o k u m e n t u m o k  a z               
http://www.nfu.hu honlapról 
tölthetőek le. 
További felvilágosítás: Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség 

Tel.: 06-40/638-638 

e-mail: 

ujszechenyiterv@nfu.gov.hu 

TÁMOP-5.3.6-11/1 

" K o m p l e x  t e l e p - p r o g r a m 

(Komplex humán szolgáltatás 

hozzáférés biztosítása)"  

Az Új Széchenyi Terv keretében 

kiírásra került pályázat alapvető 

célja a mélyszegénységben, 

szegregált lakókörnyezetben élő 

hátrányos helyzetű személyek 

társadalmi felzárkózásának és 

integrációjának segítése komplex 

eszközökkel, így szociális, közös-

ségi, oktatási, egészségügyi, kép-

zési és foglalkoztatási beavatkozá-

sokkal. 

A pályázók köre: non-profit    

szervezetek államháztartáson  

belül, non-profit szervezetek   

államháztartáson kívül, illetve 

önkormányzatok. A pályázat csak 

konzorciumban nyújtható be. 

Konzorciumvezetőként a telepü-

lési önkormányzat pályázhat. 

Igényelhető támogatás:  

45 000 000 Ft - 150 000.000 Ft 

A pályázatok benyújtása két sza-

kaszban történik. Az első szakasz-

ban a felhívás megjelenését      

követő 10. naptól kezdve        

2012. március 31-ig, míg a        

m á s o d i k  s z a k a s z b a n                

2012. augusztus 1-től 2012. au-

gusztus 31-ig van lehetőség pá-

lyázni. 

Pályázati útmutató, kapcsolódó 
dokumentumok letölthetőek a 
www.nfu.hu oldalról. 
 

"Hálózat a közösségért" 

program - Partner a gon-

doskodásban 

A Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lat az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel meg-

kötött szerződése alapján pályáza-

tot hirdet az áramszolgáltató szol-

gáltatási területén (Bács-Kiskun, 

Békés, Csongrád megyékben, va-

lamint Pest megye egyes részein) 

lakó, szociálisan hátrányos hely-

zetű személyek/családok számá-

ra, az áramszolgáltató felé történő 

adósságuk törlesztésének, vala-

mint a fogyasztói státuszuk visz-

szanyerésének érdekében. 

Az elsődleges cél a díjhátralékkal 

rendelkező családok felhalmozott 

áramtartozásának rendezésének 

elősegítése széles körű együttmű-

ködések erejét felhasználva.         

A bevont szereplők (szolgáltató, 

civil szervezet, család) összehan-

golt cselekvésének célja továbbá a 

k i k a p c s o l t  f o g y a s z t ó k              

visszacsatolása a villamos -

energiafogyasztásba, valamint 

hogy a támogatott fogyasztókat 

segítse abban, hogy elkerüljék a 

hátralék újraképződését. 

Ki pályázhat? 

Olyan magyar állampolgárságú la-

kossági fogyasztó, aki: 

1. a pályázat kiírása napján a szol-

gáltatásból már kikapcsolt fo-

gyasztók, 

2. a kikapcsolási értesítést kapott 

fogyasztók, a pályázat kiírásakor 

a fogyasztónak a pályázat kiírását 

követő időpontra szóló érvényes 

kikapcsolási értesítője van 

3. előre fizetős mérővel rendelke-

ző és korábbi időszakból hátra 

maradt hátralékos fogyasztók, 

4. rendszeresen fizető, de igazol-

tan súlyos szociális helyzetű    

v é d e n d ő  f o g y a s z t ó k 

Mind a négy pályázói kategóriá-

ban alapfeltételek az alábbiak: 

-  a pályázó személy az              

EDF DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási 

területén fogyasztási hellyel ren-

delkezik, vagy tartozás miatti ki-

kapcsolás és szerződésfelmondás 

előtt rendelkezett, 

- a pályázó személy az áramszám-

lán szereplő fogyasztó 

- a villamos energia fogyasztási 

hely a pályázó fogyasztó és      

családja állandó lakhelyét képezi 

(nem nyaraló, munkatelep, gazda-

sági létesítmény stb). 

Hogyan kapható támogatás? 

Pályázni a Magyar Máltai Szere-

t e t s z o l g á l a t  h o n l a p j á n 

(halozat.maltai.hu) elérhető      

pályázati űrlap elektronikus kitöl-

tésével és benyújtásával lehet.     

A pályázat során kötelező a      

szociális alapszolgáltatást/

alapszolgáltatásokat nyújtó    
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szervezet vagy önkormányzat 

együttműködése. 

A pályázat beadásának határide-

je: a pályázati felület 2012. február 

15-től érhető el 2012. június 30-ig. 

Mivel a pályázatok elbírálása fo-

lyamatosan történik, így a pályá-

zati felületet - a támogatási alap 

kimerülése miatt - 2012. június 30. 

előtt is lezárhatjuk. 

Amennyiben a pályázattal kap-

csolatban kérdése van, kérjük, 

hogy írjon a halozat@maltai.hu 

címre. 

 

Pályázat iskolák közötti 

nemzetközi együttműkö-

désben való részvételre 

Az osztrák ERSTE Alapítvány 

pályázati felhívása iskolák közötti 

nemzetközi együttműködésben 

való részvételre. Az osztrák    

ERSTE Alapítvány hatodik alka-

lommal teszi közé pályázati felhí-

vását közép-európai országok 

iskolái részére, 12-17 éves fiatalok 

részvételével folyó projektek meg-

valósítására. 

Az ACES (Academy of Central 

European Schools) elnevezésű 

pályázat célja közép-európai isko-

lai hálózatok létrehozása, ebben a 

pályázati fordulóban a következő 

mottóval: 

"Górcső alatt a valóság - avagy 

milyennek látszik, és milyenné 

alakítjuk a világot a médián ke-

resztül" 

A projektek megvalósítására a 

következő országok iskolái kap-

hatnak támogatást: Albánia, 

Ausztria, Bosznia-Hercegovina, 

Bulgária, Horvátország, Cseh 

Köztársaság, Magyarország, Ko-

szovó, Macedónia, Moldávia, 

Montenegró, Románia, Szerbia, 

Szlovák Köztársaság és Szlovénia. 

A projekt átfogó célja az interkul-

turális párbeszéd ösztönzése,   

iskolai partnerkapcsolatok építé-

se, egymás jó gyakorlatainak 

megismerése bilaterális, illetve 

multilaterális iskolai együttműkö-

dések keretében. 

A pályázati támogatás kedvező 

lehetőségeket jelent az iskolai 

partnerkapcsolatok kialakítására 

vagy már meglévő kapcsolatok 

erősítésére, konkrét program 

mentén folyó két- és többoldalú 

együttműködésre, nyelvgyakor-

lásra, modern kommunikációs 

eszközök használatára, határokon 

átívelő barátságok kialakítására, 

ápolására. 

Projektenként csak egy pályázatot 

kell benyújtani, amelyet az ún. 

projektkoordinátor iskola nyújt 

be. A pályázatokat közvetlenül a 

pályázatot meghirdető osztrák 

félhez angol nyelven kell benyúj-

tani, de az iskolák közötti együtt-

működés során más nyelvek is 

használhatók. A projektben részt 

v e v ő  k o o r d i n á t o r  i s k o l a           

1800   euró, a partnerek egyenként 

1600 euró támogatást kaphatnak. 

Az angol nyelvű pályázati         

tájékoztató, pályázati űrlap és 

k i t ö l t é s i  ú t m u t a t ó  a              

http://www.aces.or.at (Project 

Contest) címen érhető el. 

  

A pályázatok benyújtásának    

határideje: 2012. április 30. 

További tájékoztatás kérhető az 

 alábbi címen: 

 rebecca.zeilinger@iz.or.at 

 

Számítógép Álom 2012 

 
A MÁTRIX Közhasznú Alapít-

vány tehetségtámogató programja 

révén 2012-ben is rászoruló      

családban élő, 10-14 év közötti 

gyerekek kapnak komplett 

(használt, de még használható) 

számítógépet. 

A támogatói programra jelentkez-

het minden olyan 10-14 év közötti 

gyermek, akinek 2 vagy több kis-

korú testvére van, tanulmányi 

átlaga a 4,5-et eléri, otthonában 

nincs számítógép, és az egy főre 

jutó jövedelmük a létminimum 

(71 736 Ft) alatt van. 

A pályázatnak a következőket kell 

tartalmaznia: 

- szülői/gondviselői aláírással 

nyilatkozni kell a hátrányos   

helyzetről (árvaságról, nagycsa-

ládban élésről, és arról, hogy a 

családban nincsen számítógép), 

- meg kell adni a pontos adatokat 

(gyermekek és a szülő nevét, 

gondviselő címét, telefonját, pon-

tos elérhetőségét), 

- mellékelni kell a gyermek félévi 

vagy év végi bizonyítványát 

A támogatásban részesített gyer-

mek gondviselőjének vállalnia 

kell, hogy a komplett számítógé-

pet az alapítvány székhelyén ki-

próbált állapotban veszi át. 

A támogatói programra a jelent-

kezési határidő: 2012. július 11. 

A pályázatot a következő címre 

kell elküldeni: 

"Számítógép Álom 2012" 

MÁTRIX Közhasznú Alapítvány 

6701 Szeged, PF: 929. 

 

Bővebb információ:  
h t t p : / / w w w . ma tr i x . z u g . h u 
 

Békés megyében              

meghirdetett   pályázatok 
 

Békéscsaba 

2012. ÉVI IFJÚSÁGI FELADA-

TOK TÁMOGATÁSA 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése     

Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási 

és Sportbizottsága pályázatot  

hirdet a 2012. évi ifjúsági felada-

tok ellátására. 

 

A pályázat célja: 

A Békéscsabán működő gyermek- 

és ifjúsági közösségek tevékenysé-

gének segítése, azok erősítése  

érdekében, a fiatalok kezdemé-

nyezésére és/vagy aktív szerep-

vállalásával megvalósuló, egysze-

ri vagy folyamatos programok, 

események, rendezvények támo-

gatása, amelyek lehetőséget     

adnak a fiatalok kreativitásának 

kifejezésére, illetve a felmerülő 

igények szerinti közösségi progra-

mok megvalósítására. 

Pályázati keretösszeg:  

1.000.000,- Ft 
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2012. március 

A pályázat megvalósulásának 

határideje: 

 2012. március 1.–2013. február 28. 

A pályázat benyújtásának határ-

ideje:  

2012. március 23. 

Pályázati témakörök: 

"A" kategória  

 Pályázók köre: Békéscsabán    

működő általános iskolai, kö-

zépiskolai és kollégiumi diákön-

kormányzatok. 

Támogatható tevékenység:       

Tanítási órán kívül eső              

szabadidős tevékenységekre 

(közösségfejlesztő programok, 

programsorozatok, képzések 

megvalósítása, diákrendezvé-

nyek), iskolaújság, iskolarádió 

működésére. 

 „B” kategória 

Pályázók köre: Békéscsaba       

Megyei Jogú Város területén 

működő általános iskolák felső 

tagozatos diákjaiból és középis-

kolás fiatalokból álló gyermek- 

és ifjúsági szervezetek, ifjúsági 

korosztállyal foglalkozó önszer-

veződő közösségek, civil szerve-

zetek,  intézmények. 

Támogatható tevékenység:           

A gyermek- és ifjúsági korosz-

tály önmegvalósítását biztosító, 

a közösséghez tartozás élményét 

erősítő – tanítási időn kívüli 

(hétvégi, szabadidős, szünidei 

stb.) – gyermek és ifjúsági prog-

ramok, képzések, rendezvényso-

rozatok megvalósítása az általá-

nos iskolák felső tagozatos diák-

jai és a középiskolás korosztály 

számára. 

 

A pályázattal kapcsolatos rész-

letes információk és a pályázat-

hoz szükséges űrlap a  

Polgármesteri Hivatal Oktatási, 

Közművelődési és Sport Osztá-

lyán (Békéscsaba, Szent István 

tér 7.) is igényelhető, illetve a 

www. bekescsaba.hu honlap 

Hírek menüpontjának Kulturális 

hírek oldaláról         letölthető.  

2012. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI 

ÉS MŰVÉSZETI CÉLTÁMO-

GATÁS 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlésének 

Közművelődési, Ifjúsági,        

Oktatási és Sportbizottsága    

pályázatot hirdet a 2012. évi 

közművelődési és művészeti 

céltámogatás elnyerésére. 

 

A pályázat célja: A békéscsabai 

állampolgárok és művelődő kö-

zösségeik kulturális tevékenysé-

gének támogatása. 

 

A pályázók köre: alkotó-, elő-

adóművészek/ egyesületek, ala-

pítványok, szervezetek/ rendez-

vényszervezők/ egyházak, gyü-

lekezetek/ Békéscsabán műkö-

dő közművelődési, oktatási in-

tézmények. 

Kategóriák: 

A. kategória: Az alábbi területe-

ken végzett egyéni vagy csopor-

tos művészeti tevékenység,   

művészeti alkotások létrehozása 

és/vagy bemutatása, a szüksé-

ges feltételek megteremtése. 

1) Irodalom                                                            

2) Színházművészet                                                

3) Zeneművészet                                                    

4) Tánc- és mozgásművészet                                  

5) Képzőművészet                                                  

6) Fotó-, film- és videóművészet                

B. kategória:           

1) Közművelődési rendezvé-

nyek szervezése            

2) Közművelődési, művészeti 

táborok szervezése    

A pályázati keretösszeg: 

5.500.000,- Ft 

A pályázat benyújtási határide-

je: 2012. március 23. 

Támogatási időszak: 2012. már-

cius 1. – 2013. február 28. 

A pályázattal kapcsolatos részle-

tes információk és a pályázati 

űrlap a www.bekescsaba.hu  

Hírek menüpont Kulturális   

hírek almenüben is letölthető. 

Gyula Város Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete a 

23/2011.(IV.29.) önkormányzati 

rendelet alapján nyílt pályázatot 

hirdet gyulai civil szervezetek 

számára, melynek célja a      

Gyulán működő civil szerveze-

tek által vállalt, európai uniós és 

hazai forrásokra épülő pályázati 

programok megvalósításának, 

gyermek- és ifjúsági táborok 

rendezésének támogatása, vala-

mint működési feltételeik meg-

teremtése, javítása.  

A pályázatok benyújtási határ-

ideje: 2012. március 24. 

A pályázat kizárólag a 

www.gyula.hu honlapról, az 

Önkormányzat menüpontra kat-

tintva, az Önkormányzati 

infotárban, az Önkormányzati 

pályázatok oldalról tölthető le. 

 

Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzatának képviselő-
testülete február 23-ai rendes 
ülésén döntött a civil szerveze-
tek által évről-évre nagyon várt 
cél szerinti civil tevékenységet 
és programok megvalósítását 
támogató alapok kiírásáról. 
 
 Nyílt pályázatot hirdet a 2012. 
évi Ifjúsági Alapból, illetve a 
2012. évi Sport Alapból elnyer-
hető támogatásra.  
 
Meghívásos pályázatot hirdet 
gyomaendrődi civil szervezetek-
nek, a 2012. évi Civil Alapból 
elnyerhető támogatásra.  
 
A pályázati kiírás, útmutató a 
www.gyomaendrod.hu oldalról 
tölthető le. 
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Kérjük támogassa adója 1%-ával 

a Közösségfejlesztők Békés       

Megyei Egyesülete                     

tevékenységét!  

Adószámunk: 18373112-1-04 

http://www.bekescsaba.hu
http://www.gyula.hu%20honlapról,%20az%20Önkormányzat%20menüpontra%20kattintva,%20az%20Önkormányzati%20infotárban,%20az%20Önkormányzati%20pályázatok
http://www.gyula.hu%20honlapról,%20az%20Önkormányzat%20menüpontra%20kattintva,%20az%20Önkormányzati%20infotárban,%20az%20Önkormányzati%20pályázatok
http://www.gyula.hu%20honlapról,%20az%20Önkormányzat%20menüpontra%20kattintva,%20az%20Önkormányzati%20infotárban,%20az%20Önkormányzati%20pályázatok
http://www.gyula.hu%20honlapról,%20az%20Önkormányzat%20menüpontra%20kattintva,%20az%20Önkormányzati%20infotárban,%20az%20Önkormányzati%20pályázatok
http://www.gyula.hu%20honlapról,%20az%20Önkormányzat%20menüpontra%20kattintva,%20az%20Önkormányzati%20infotárban,%20az%20Önkormányzati%20pályázatok
http://www.gyomaendrod.hu
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PROGRAM  
Hagyomány és modernitás 
Előadó: Imre Károly, Bács-Kiskun 
Megyei Közművelődési Intézet 
igazgatója 

A sarkadi kistérségi társulás 2012. 
évi munkaprogramjának bemuta-
tása; a civil és önkormányzati 
együttműködési lehetőségek   
felvázolása 
Előadó: a társulás képviselője 

„Miénk a tér” – kistérségi civil 
szervezetek bemutatkozása 

Leader aktualitások 
Előadó: Szívós László, Körös-
sárréti Vidékfejlesztési Egyesület  

Bejelentések (népfőiskola hírek, 
rendezvények, akciók, pályáza-
tok, egyéni kérdések stb.) 
Előadó: Ungvári Mihály – Köte-
gyáni Baráti Kör Egyesület, Nép-
főiskola 
 
J e l e n t k e z é s ,  i n f o r m á c i ó : 
ungvarim49@gmail.com vagy a 
civil@kfbme.hu e-mail címre. 
 

Kulturális rendezvények 

A "Tiszán innen –Dunán túl" 

népdaléneklési verseny  

A 2011/2012-es tanévben a Mérei 

Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 

hirdette meg az országos népdal-

éneklési versenyt, amelynek    

megyei fordulóját a Békés Megyei 

IBSEN Oktatási, Művészeti és 

Közművelődési Nonprofit Kft. 

Kulturális Irodája a Békés Megyei 

Tudásház és Könyvtárral együtt-

m ű k ö d v e  r e n d e z i  m e g            

2012. március 21-én. 

A verseny célja: elsősorban a   

tehetséggondozás, tehetségneve-

lés, a népi kultúra, néphagyo-

mányok megismertetése, a      

népdaléneklés elterjesztése, a ko-

dályi és bartóki hagyományok 

ápolása, az önálló előadásmód 

fejlesztése, a kreativitás növelése. 

A versenyt az általánosan képző 

iskolák számára rendezzük, olyan 

gyerekeket és fiatalokat várunk, 

akik az általános- és középiskolá-

ban, tanórai keretekben sajátítják 

el a népdaléneklés hagyományait. 

Jelentkezési határidő:  

2012. március 14. 

A verseny feltételeit a  

http://kultura.ibsen.hu oldalon 

tekinthetik meg. 

A megyei versennyel kapcsolat-

ban bővebb információ kérhető a 

kocsis@ibsen.hu e-mail címen, 

illetve a 20/377-95-27-es telefon-

számon Kocsis Klárától. 

 

A Békés Megyei Népművészeti 

Egyesület által rendezett kiállítá-

sok 

2012. március 9-11. között rendezi 

meg a Békés Megyei Népművé-

szeti Egyesület (Békéscsaba),        

a  H a g y o m á n y o k  H á z a 

(Budapest), a Népművészeti 

E g y e s ü l e t e k  S z ö v e t s é g e 

(Budapest)  

a XIII. Országos Textiles Konfe-

renciát, melynek Békéscsaba ad 

otthont. A konferencia keretében 

két kiállítás nyílik: 

 „KONYHA ÉS EBÉDLŐ TEXTÍ-

LIÁI” országos pályázati kiállí-

tás 

 

RENDEZVÉNYEK 

Információs napok civil  

szervezetek részére  

Békés megyében 

Békés 

Békés Város Önkormányzata és a 

Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális Sport és Turisztikai 

Központ a Békés városban       

működő civil szervezetek részére 

szakmai információs napot szer-

vez. 

Időpont: 2012. március 9. 

(péntek) 14 óra 

Helyszín: Békés Városi Kecske-

méti Gábor Kulturális Sport és 

Turisztikai Központ  

(Békés, Jantyik utca 21-25.) 

PROGRAM: 

Köszöntő - Izsó Gábor, Békés  

Város Polgármestere 

Az új Civil Törvény értelmezése 

a gyakorlatban. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szer-

vezetek működéséről és támoga-

tásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény bemutatása és a fonto-

sabb változások ismertetése 

Előadók:  

Pocsajiné Fábián  Magdolna,    

Bálint Andrea 

Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete (Békés Megyei Civil 

Szolgáltató Központ) 

Civil kerekasztal-beszélgetés. 

Kérdések, bejelentések 

 

Sarkad 

A Közösségfejlesztők Békés     

Megyei Egyesülete és a Kötegyáni 

Baráti Kör Egyesület, Népfőiskola 

– a Sarkadi kistérségben működő 

civil szervezetek számára – szak-

mai információs napot szervez. 

Időpont: 2012. március 20. (kedd) 

13.30 óra 

Helyszín:  

Sarkad, Kossuth utca 22. (Békés-

Bihari Kistérségi Iroda, reformá-

tus templom mellett) 

mailto:ungvarim49@gmail.com
mailto:civil@kfbme.hu


2012. március 

Munkácsy Mihály Múzeum 

(Békéscsaba, Széchenyi út 9.    

Tel.: (66) 323-377) 

Megtekinthető: március 9-től 23-ig 

hétfő kivételével 10.00 – 17.00 óráig 

 

„VISELETEK ÉS VISELET-

KIEGÉSZÍTŐK” országos pályá-

zati kiállítás 

Munkácsy Emlékház (Békéscsaba, 

Gyulai út 5. Tel.: (66) 442-080) 

Megtekinthető: március 9-től 30-ig 

kedd-péntek: 09.00 – 16.00 óráig, 

szombaton: 10.00 – 16.00 óráig  

24 órás versfesztivál a Költészet 

napján 

Verseljünk együtt, mert az jó!  

Verset olvasni, verset mondani, 

verset hallgatni jó. A költői szó-

ban olyan erő van, ami nélkül 

nem létezhetünk, s ami mással 

nem is pótolható. Verselni jó, ezt 

mi már bebizonyítottuk tavaly a 

Szarvasi Vízi Színházban.             

A Békéscsabai Jókai Színház és a 

Cervinus Teátrum A költészet 

napja alkalmából irodalmi feszti-

válra hív minden verset szerető 

olvasót, alkotót, költőt, színmű-

vészt, színiiskolást. Békéscsabán, 

az Ibsen-ház udvarán és a Szarva-

si Vízi Színházban 24 órás vers-

mondó és versolvasó fesztivál 

lesz. 

A program 2012. április 10-én déli 

12-kor indul két párhuzamos 

helyszínen, és másnap József Atti-

la születésnapján, 12 órakor ér 

véget.  Ez idő alatt minden jelent-

kező elmondhatja, felolvashatja 

egy-egy kedvenc versét az általa 

választott helyszínen, népszerű 

színművészek, alkotók és előadók 

társaságában.  

Jelentkezni folyamatosan, legké-

sőbb 2012. március 31-ig lehet a 

www.jokaiszinhaz.hu/verseljunk 

w e b o l d a l o n ,  i l l e t v e  a 

cervinusteatrum@gmail .com         

e-mail címen "Versfesztivál" meg-

jelöléssel. Örömmel fogadjuk in-

tézmények, iskolák csoportos je-

lentkezését. 
forrás: www.jokaiszinhaz.hu 

 

Bábelőadás az Ibsen Házban 

Vitéz László  

A Napsugár Bábszínház nagy 

örömére Pályi János újra elhoz-

za a békéscsabai gyerekekhez 

Vitéz Lászlót. 

Szeretettel várunk kicsit és    

nagyot, mindenkit, aki szereti a 

vásári bábjátékot! 

Időpont: március 17. (szombat) 

16.00 óra 

H e l y s z í n :  I b s e n  H á z 

(Békéscsaba, Andrássy út 3.) 

Csacsifogat 

Móricz Zsigmond, Zelk Zoltán, 

Kányádi Sándor, Weöres Sándor 

versekből, verses mesékből állítot-

tunk színre egy előadásra valót, 

amelynek címe "Kityikotyi 

kityikotty, avagy utazás a csacsi-

fogaton". A természetes anyagok-

ból készült bábok és díszlet teszi 

érdekessé ezt a meseválogatást, 

amelyet Berta János, és Czumbil 

Örs vidám, mókás, kifigurázó 

előadásmódja még különlegeseb-

bé tesz. A darabot Csortán Zsóka 

rendezte, az összekötő szövegek 

Szőts Orsi tollából származnak. 

 

Időpont:  

március 31. (szombat) 16.00 óra 

Helyszín: Ibsen Ház 

 

Tájékozódás, jegyfoglalás a 

06/20/293-5626-os telefonszámon.
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 

Minden civil szervezet fogadhat 

önkéntest a közérdekű önkéntes 

törvény alapján 

A 2011. december 22-én hatályba 

lépett Civil törvény módosította 

az önkéntes törvény fogadó     

szervezetekre vonatkozó paragra-

fusát, mely értelmében minden 

civil szervezet fogadó szervezetté 

válhat. 

A változás kapcsán az               

Önkéntes Központ Alapítvány 

www.onkentes.hu honlapon segí-

ti információval az önkéntes foga-

dására készülő szervezeteket. 

Az 2011. évi CLXXV. törvény az 

egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szer-

vezetek működéséről és támoga-

tásáról (Civil törvény) 159. §-a 

módosította a Közérdekű önkén-

tes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvény (Köt.) 3 §. d) 

pontját, mely a lehetséges fogadó 

szervezetek típusait sorolja fel. A 

módosított paragrafus eltörli azt a 

korlátozást, mely érelmében ez 

idáig csak és kizárólag a közhasz-

nú és kiemelkedően közhasznú 

szervezetek fogadhattak önkén-

test a Köt. alapján, a civil szerve-

zetek közül. A módosított para-

grafus értelmében ezentúl a nem 

közhasznú szervezetek is önkén-

test fogadó szervezetekké válhat-

nak és érvényesíthetik a törvény-

ben nevesített kedvezményeket. 

A nevezett módosulás civil szer-

vezetek ezreinek munkájára lehet 

hatással, ráadásul jellemzően 

olyanokéra, melyek sok esetben 

alacsony költségvetésből gazdál-

kodnak, és nem rendelkeznek 

jelentős működési költséggel 

vagy fizetett alkalmazottakkal, 

http://www.jokaiszinhaz.hu


azaz a munkájuk nagy részét ön-

kéntesek bevonásával valósítják 

meg. A módosított paragrafus a 

civil szervezetek által régóta jel-

zett anomáliát oldja fel és nyújt 

lehetőséget a nem közhasznú 

szervezetek számára is a Köt. alá 

való bejelentkezésre. Ezentúl a 

nem közhasznú civil szervezetek 

is adómentesen tudják elszámolni 

az önkéntesek munkája kapcsán 

felmerült költségeket és járuléko-

kat. 

Az idézett paragrafus szövege: 

A 2011. évi CLXXV. törvény 159. §-a 

A közérdekű önkéntes tevékeny-

ségről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvény 

a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában és 

11. § (4) bekezdés a) pontjában a 

„társadalmi szervezet” szövegrész 

helyébe az „egyesület” szöveg 

b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a 

„közhasznú, kiemelkedően köz-

hasznú szervezet” szövegrész 

helyébe a „civil szervezet, köz-

hasznú szervezet” szöveg 

c) 11. § (3) bekezdés b) pontjában 

a „közhasznú, kiemelkedően köz-

hasznú szervezet esetében” szö-

vegrész helyébe a „civil szervezet, 

közhasznú szervezet esetében” 

szöveg lép. 

A módosítás kapcsán az Önkéntes 

Központ Alapítvány szeretné fel-

hívni minden önkéntest fogadó 

civil szervezet figyelmét a Köt. 

szerinti regisztrációs lehetőségre. 

A szervezeteknek a regisztrációjá-

ról a Köt. 11. §-a rendelkezik, 

mely értelmében az önkéntes   

fogadó szervezetnek bejelentő 

lapot kell a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium számára eljuttatnia. 

Fontos, hogy ezt az önkéntesek 

fogadása kapcsán csak egyszer 

kell a szervezetnek beküldenie és 

az önkénteseket nem kell egyen-

ként regisztrálnia. A nem közér-

dekű céllal önkéntest fogadó  

szervezeteknek a regisztráció nem 

kötelező.  

A bejelentő lap kitöltése egyszerű, 

nem igényel sok időt.  

 

Ennek részleteiről a 

www.onkentes.hu/cikkek/hova-

kueldjem-bejelento-lapot-2 hon-

lapcím alatt találnak további in-

formációt az érintett civil szerve-

zetek. 

A törvény módosulása kapcsán 

további tájékoztatást kaphatnak a 

területileg hozzájuk legközelebb 

eső Önkéntes Centrumban,      

melyek elérhetősége megtalálható 

a www.onkentescentrumok.hu 

honlapon. 
forrás: www.nonprofit.hu 

Országos Bírósági Hivatal közle-

ménye a civil szervezetek beszá-

molóinak benyújtásáról 

Tájékoztatás - A civil szervezetek 

beszámolóinak benyújtásáról 

(2011. évi CLXXXI. törvény 105. § 

(1) bekezdés) 

Azok a civil szervezetek, amelyek 

a törvény előírása szerint        

2012. június 30-a előtt kell, hogy 

eleget tegyenek a beszámoló és 

közhasznúsági jelentés benyújtási 

kötelezettségüknek, a beszámolót 

és közhasznúsági jelentést papír 

alapon kell megküldeniük az   

Országos Bírósági Hivatal (OBH) 

részére. 

Fontos, hogy az alábbi technikai 

előírások betartásával nyújtsák 

be a beszámolót és a közhasznú-

sági jelentést: A/4-es nagyságú, 

80g/m2 súlyú papíron, egyoldala-

san, vagy a papír mindkét olda-

lán folyamatosan kitöltve. 

Erre a dokumentumok feldolgo-

zása (szkennelése) és a bíróságok 

központi honlapján (országos 

névjegyzékben) történő közzététel 

elősegítése érdekében van      

szükség. 

Kérjük a szervezeteket, hogy el-

sősorban postai úton, tértivevé-

nyes levélben juttassák el a do-

kumentumokat az alábbi címre: 

 

Országos Bírósági Hivatal, Buda-

pest 1363 Pf. 24/1. 

 

A borítékon tüntessék fel: Beszá-

moló 

 

Az OBH lehetőséget biztosít a 

beszámolók és közhasznúsági 

jelentések személyes beadására is, 

az alábbi helyen és időpontokban: 

Helyszín:  

Országos Bírósági Hivatal -      

Országos Nyilvántartások Iroda 

Budapest, V. Szalay u. 16. 

Ügyfélfogadási idő: 

    Hétfő: 08.15 - 12.00 óra 

    Szerda: 08.15 - 12.00 óra 

    Péntek 08.15 - 12.00 óra 
forrás: civil.kormany.hu 

Tájékoztató űrlapok rendszeresí-

téséről és közzétételéről 

Az Országos Bírósági Hivatal rend-

szeresítette és 2012. március 1. 

napján közzétette - a 11/2012.    

(II. 29.) KIM rendelet alapján - a 

papír alapú űrlapokat - kitölthető 

és nyomtatható formában - vala-

mint a hozzájuk tartozó kitöltési 

útmutatókat: 

 

- egyesület 

nyilvántartásba vételi kérelem, 

változásbejegyzési kérelem, 

törlési kérelem, 

- alapítvány 

nyilvántartásba vételi kérelem, 

változásbejegyzési kérelem, 

törlési kérelem, 

- párt 

nyilvántartásba vételi kérelem, 

változásbejegyzési kérelem, 

törlési kérelem, 

- közhasznú jogállás nyilvántar-

tásba vételi kérelem 

előterjesztésére. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, 

hogy a közzététel időpontjától az 

űrlapok alkalmazása a fenti ké-

relmek előterjesztése során köte-

lező! 

A nyomtatványokat a bíróságok 

központi honlapján a 

www.birosag.hu címen a    

Nyomtatványok-ŰRLAPOK cím 

alatt találják meg. 

Országos Bírósági Hivatal 
forrás: civil.kormany.hu 
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2012. március 

Még két hétig állíthatnak jelöltet 

a civilek a Nemzeti Együttműkö-

dési Alapba 

Latorcai Csaba nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős helyettes államtitkár      

február 29-én Budapesten a civil 

szférát érintő új jogszabályokhoz 

kapcsolódó legfontosabb gyakor-

lati tudnivalókat ismertette és  

felhívta a civil szervezetek figyel-

mét, hogy még két hétig állíthat-

nak jelöltet a Nemzeti Együttmű-

ködési Alap testületeibe. 

Latorcai Csaba a XI. kerületi pol-

gármesteri hivatalban tartott elő-

adásában tájékoztatott, hogy a 

civil szervezeteknek beszámolási 

kötelezettsége van, amelynek 

határideje május 31. Eddig az 

időpontig minden civil szervezet-

nek el kell készítenie a mérleget, 

az eredménykimutatást, a        

közhasznúsági mellékletet és ket-

tős könyvvitel esetén a kiegészítő 

mellékletet is. Emlékeztetett arra a 

fontos változásra, hogy idén janu-

ár elsejétől a közhasznú jogállású 

szervezetek kizárólag kettős 

könyvvitelt vezethetnek. 

A helyettes államtitkár előadásá-

ban kiemelte azt az átmeneti sza-

bályt, hogy a korábbi jogszabály 

alapján közhasznú, kiemelkedően 

közhasznú jogállásúként nyilván-

tartásba vett szervezet 2014. má-

jus 31-ig közhasznú jogállású, ha 

letétbe helyezte beszámolóját.      

A 2012-es évben csak az a szerve-

zet részesülhet költségvetési tá-

mogatásban, amely letétbe       

helyezte a 2011. évről szóló beszá-

molóját, melyet a 2011. évre vo-

natkozó szabályok szerint kell 

elkészíteni. 

A Civil Információs Centrumok-

ról elmondta, hogy szakmai támo-

gatást nyújtanak a civil szerveze-

tek működéséhez, erősítik a fenn-

tarthatóságukat és elősegítik az 

államháztartási támogatások   

felhasználását. Ezek a nyilvános 

pályázat útján kiválasztott civil 

szervezetek segítséget nyújtanak 

az adminisztratív kötelezettségek 

teljesítésében és szakmai tanács-

adást végeznek a közhasznúsági, 

pénzügyi területen, pályázati kér-

désekben. 

Végül emlékeztetett arra, hogy az 

Nemzeti Együttműködési Alap 

testületeibe a civil szervezetek 

március 17-ig állíthatnak jelölte-

ket, a testületi tagok megválasz-

tása közvetlen elektori részvétel 

útján történik meg, melynek  

során a szavazás bármely        

kormányablakban lehetséges 

lesz március 19-25. között. Az 

első pályázati kiírások megjele-

nése a testületek megalakulását 

követően márciusban történik 

meg. 
forrás: kormany.hu 

FELHÍVÁS a Nemzeti Együttmű-

ködési Alap civil jelöltállítási 

rendszerében való részvételre 

 

Azok a civil szervezetek, amelyek 

bejelentkeznek az NEA civil jelölt-

állítási rendszerébe, egy-egy kép-

viselőjükön keresztül elektori 

gyűléseken választhatják meg a 

NEA Tanácsának és kollégiumai-

nak civil delegált tagjait. Ezt az 

egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szer-

vezetek működéséről és támoga-

tásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény 71-72. §-ai, továbbá a 

Nemzeti Együttműködési Alappal 

kapcsolatos egyes kérdésekről 

szóló 5/2012. (II.16) KIM rendelet 

(NEAr.) 20-24. §-ai, és a 34. §-a 

szabályozza. 

A civil jelöltállítási rendszerbe 

csak azok az országos (legalább 

hét megyére kiterjedő tartós tevé-

kenység) vagy területi (helyi ki-

terjedést meghaladja, de nem éri 

el az országos szint követelmé-

nyeit) hatókörű civil szervezetek 

jelentkezhetnek be és állíthatnak 

elektort, amelyek szándékukat e 

felhívásban meghatározott módon 

jelentik be. 

 

Az elektori nyilvántartó rendszer 
elektronikus elérhetősége:  
www.civil.kormany.hu/elektor 

Kinevezték a Nemzeti Kulturális 

Alap igazgatóját  

Csütörtökön adott tájékoztatást a 

Nemzeti Kulturális Alapot érintő 

főbb változásokról és az eddig 

elért eredményekről Réthelyi 

Miklós nemzeti erőforrás          

miniszter és L. Simon László, a 

Nemzeti Kulturális Alap Bizottsá-

gának elnöke.  

Réthelyi Miklós a 2011. évi       

miniszteri keret felhasználásáról 

szólva elmondta, hogy 479 pályá-

zati tétel szerepelt az előterjesztés-

ben, ami a pénzügyi kereteket 

tekintve azt jelenti, hogy minden 

második volt támogatható.   

A pályázatok nagy része rendez-

vények, könyv és lapkiadás támo-

gatását kérte és 78 magyar, vala-

mint 26 határon túli település 

nyújtotta be őket – tette hozzá a 

miniszter. A támogatások összér-

téke – fogalmazott a Nemzeti Erő-

forrás Minisztérium vezetője – 

megközelítőleg 1,8 milliárd      

forintot tett ki úgy, hogy az egyes 

pályázatok értéke nagyrészt     

néhány százezertől 1-2 millióig 

terjedt, s csak elvétve, ritkábban 

kértek nagyobb összegeket. 

A Nemzeti Kulturális Alap Bizott-

ságának elnöke ismertette, hogy 

meghívásos pályázaton keresztül 

három évre évi 100 milliót kap a 

Publishing Hungary programra a 

Balassi Bálint Intézet, Magyaror-

szág külföldi könyvvásárokon 

történő fokozottabb megjeleníté-

sére. Sajnos ezen a területen igen-

csak sok bepótolni valónk van, 

mert kevéssé voltunk jelen az   

európai könyvpiacon – fogalma-

zott L. Simon László, aki hozzátet-

te: ezt a munkát fogja közösen 

ellátni a Balassi Intézet és a Petőfi 

Irodalmi Múzeum Könyv- és   

Fordítástámogatási Irodája. A kul-

turális diplomácia fő áramlatává 

kívánjuk tenni a programot – je-

lentette ki a bizottsági elnök. 

L. Simon László ismertette továb-

bá az eddig befolyt kulturális adó 

eredményeit, amely az eddigi 

adatok szerint az elmúlt másfél 
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hónapban meghaladta a 27,5 mil-

lió forintot, ami éves szintre kive-

títve 200-300 milliós bevételt ered-

ményezhet. 

Réthelyi Miklós végezetül ismer-

tette az NKA igazgatói pályázatá-

nak végeredményét, s bemutatta 

az újonnan kinevezett igazgatót: 

Krucsainé Herter Anikót. 
forrás: kormany.hu, 2012.02.23 

A magyar közművelődés szak-

politikai koncepciója -  

megkezdődött a szakmai        

konzultáció!  

Szakmai konzultációra kerül a 

Magyar Közművelődés Szakpoli-

tikai Koncepciója. A Nemzeti   

Erőforrás Minisztérium (NEFMI) 

Kultúráért Felelős Államtitkársá-

gának célja ezzel a dokumentum-

mal a magyar közművelődés 

helyzetének áttekintése, társadal-

mi szerepének erősítése. 

A magyar közművelődésért prog-

ramsorozat legfontosabb eredmé-

nye, hogy szakmai körök is     

visszaigazolták: szükség van egy 

olyan dokumentumra, amely 

irányt mutat a közművelődési 

szakemberek számára, és alkal-

mas érvanyagot ad a fejlesztések 

megalapozásához. A NEFMI Kul-

túráért Felelős Államtitkársága 

ezért szakmai konzultációra     

bocsátja a Koncepciót, várva a 

véleményeket a közművelődés 

szervezeteitől, intézményeitől, 

mindazoktól a szakemberektől, 

akik cselekvően kívánnak részt 

vállalni a magyar közművelődés 

jövőjének alakításában. 

A Koncepció jelentősége abban 

van, hogy értékrendet vállal és 

elvi kereteket biztosít a közeljövő 

tervező munkájához.  

A konzultáció eredményeit feldol-

gozva készül el – a kormányzati 

munka stratégiai megújításával 

párhuzamosan – a magyar köz-

művelődés 2014-2020-ra vonatko-

zó fejlesztési terve. 

A Koncepcióval kapcsolatos ész-
revételeket postai úton kérjük a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Közművelődési Főosztály címre, 
e l e k t r o n i k u s a n  a 
laszlo.cserep@nefmi.gov.hu, vagy  
istvan.janos.nemeth@nefmi.gov.hu 

email címekre elküldeni.  
A koncepció letölthető a 
www.erikanet.hu oldalról. 

forrás: NEFMI 

 

Érdekeltségnövelő támogatás 

2012. 

Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény 5. melléklete 

A helyi önkormányzatok által 

felhasználható központosított elő-

irányzatok 6. pontjában 520 millió 

forintot irányoz elő a könyvtári és 

közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra. 

A támogatás 1/3-a a jelenleg hatá-

lyos 4/2004. (II. 20.) NKÖM ren-

delet alapján a közművelődési 

infrastruktúra technikai, műszaki 

fejlesztéséhez igényelhető.  

A rendelet letölthető a  

http://net.jogtar.hu  oldalról. 

 

Az SAP is csatlakozott a 
CivilTech programhoz 
Újabb szoftverekkel bővült a 
CivilTech program kínálata, mely-
nek köszönhetőn a piaci ár töredé-
kéért juthatnak az arra jogosult 
civil szervezetek informatikai esz-
közökhöz. Az SAP csatlakozásá-
val már üzleti intelligencia szoft-
vereket is lehet igényelni, melyek-
kel a szervezetek a munkájuk so-
rán keletkező nagy mennyiségű 
adatok feldolgozását, kezelését, 
jelentéstételi feladataikat tudják 
ellátni, valamint egy, a projektcsa-

patok munkáját, döntéshozatali 
folyamataikat megkönnyítő esz-
köz is elérhető. Az SAP jogosult-
sági kritériumokról bővebben az 
SAP és az SAP Hosted oldalakon 
olvashat, az igényelhető termékek 
listáját pedig a CivilTech program 
katalógusában találja meg.  
 
Az elsők között Közép -
Európában  
Az SAP anyavállalata 2005 óta 
vesz részt nemzetközi szoftver-
adományozásban, eddig 3300 
non-profit szervezet vette igénybe 
a főként üzleti intelligencia meg-
oldásokat a világ 19 országában. 
„Közép-Európában az elsők között 
Magyarországon indult el az üzleti, 
kormányzati ügyfélkörrel rendelkező 
vállalat adományozási programja, 
mely jelenleg 8 szoftvert tartalmaz”- 
emelte ki Ablonczy Balázs, az 
SAP Hungary Kft. ügyvezető 
igazgatója. 
  
A NIOK Alapítvány, lépést tartva 
a kor kihívásaival, régóta szervez 
a civil szervezetek számára olyan 
programokat, melyeken keresztül 
a hazai alapítványok, egyesületek 
munkatársainak IT tudását fej-
lesztik. Ezen fejlesztések képzése-
ken, tréningeken, és eszközök 
adományozásán keresztül való-
sultak meg. 
 
Ha szeretne adománykérelmet 
benyújtani, tekintse meg progra-
munk részletes ismertetőjét az 
adománykérés oldalon!  
Amennyiben az oldalak áttanul-
mányozása után kérdése merül fel 
a programmal, az adománykérési 
folyamattal, az elbírálással vagy a 
rendeléssel kapcsolatban vagy 
segítségre van szüksége, kérjük, 
keresse a NIOK Alapítvány mun-
katársait az info@civiltech.hu e-
mail címen vagy forduljon a helyi 
Civil Szolgáltató Központok mun-
katársaihoz! 
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KIADVÁNYAJÁNLÓ 
Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? 

Ezekre a kérdésekre adnak választ az új Apeh-füzetek, melyek letölthetőek a www.apeh.hu oldalról. 

http://www.erikanet.hu
http://www.civiltech.hu/guidelines/sap_guidelines
http://www.civiltech.hu/guidelines/sap_hosted_guidelines
http://www.civiltech.hu/directory/
http://www.niok.hu/
http://www.civiltech.hu/getting_started
mailto:info@civiltech.hu
http://www.civiltech.hu/contact
http://www.apeh.hu
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE  

BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
SZOLGÁLTATÁSAI  

 

Információszolgáltatás, tanácsadás, non-profit szakkönyvtár, adatbázis használata az egyesü-

leti iroda nyitva tartási idejében:  

 Hétfő—csütörtök:  9.00—16.00 óra 

 Péntek:   9.00—13.00 óra 

 Helyszín: Ibsen Ház—Békéscsaba, Andrássy út 3.        

         (első emelet) 

 

Tanácsadások civil szervezetek részére:  

Könyvelési és adózási tanácsadás:  a civil szervezetek alapításának, működtetésének, köz-
hasznúsági fokozatának, illetve az ügyfelek nem pályázati forrásból megvalósuló programjai-
nak, szolgáltatásainak könyvelési és adózási kérdéseivel kapcsolatos tanácsadás.  
 
Pályázati tanácsadás: a civil szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, 
megfelelő kiírások felkutatása, tájékoztatás az adott pályázaton való részvétel feltételeiről. A 
megvalósítással járó jogi és pénzügyi kötelezettségek, a pályázatban  rejlő lehetőségek és ve-
szélyek ismertetése. Dokumentáció összeállításával, elszámolással, fenntartási időszakkal 
kapcsolatos technikai, szakmai tanácsadás.  
 
Civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tanácsadás: civil szervezetek 
létrehozásával kapcsolatos alapvető tudnivalók, adatlapok, formanyomtatványok és kitölté-
sükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyújtás a Békés megyei civil szerve-
zetek működtetéséhez.  
 

A szakemberekkel történő személyes találkozókhoz előzetes telefonos (66/333-263) vagy e-
mail-ben (civil@kfbme.hu) történő egyeztetés szükséges! 

Bővebb információ: http://civilek.csabanet.hu 
 

 

Napraforgó 

Kiadja: a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570. 

E-mail: civil@kfbme.hu 

Szerkesztő: Butora Hajnalka 

                                         Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna 

                                           Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 


