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Ez történt
Interaktív közösségi térré változott a 
csabai liget
Bioritmus fesztivált szervezett a Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület a ligetben

A vasárnapi környezetbarát rendezvényen negyvenöt 
helyi civil közösség mutatkozott be, ahol többek között 
helyi termelői vásár, alkotóműhely és játszóház várta az 
kilátogatókat.

A nap folyamán bárki részt vehetett a csoportos és inter-
aktív beszélgetéseken, foglalkozásokon, ahol az egész-
ségtudatos életmód, és a gyermeknevelés is szóba ke-
rült. Emellett az érdeklődők megtudhatták, hogyan lehet 
például medált készíteni műanyag kupakból, de akár a 
flakon-tutajt is kipróbálhatták az Élővíz-csatornán.
Idén az ipari kender felhasználási módjait mutatták be a 
szervező, így kenderház-építéssel, kenderbeton-készítés-
sel ugyancsak megismerkedhettek a téma iránt érdeklő-
dők, de kenderkenyér- és kendersör-kóstolóra is lehető-
ségük volt a látogatóknak.
Akik pedig fel akarták venni a rendezvény egyedi ritmu-
sát, azoknak a moldvai táncház vagy a helyi zenészek 
előadásai adhatták meg a fesztivál alaphangulatát.
Forrás:
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-koze-
let/interaktiv-kozossegi-ter-nyilt-bekescsa-
ban-2184808/

Kalandozások Békéscsaba Játszóterein

A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány 
már 2006 óta tart a békéscsabai játszó-
tereken közösségi programokat. 2019-
ben ismét kalandoztunk Békéscsaba 
játszóterein.
Idén a TESCO (ötödik alkalommal 

meghirdetett) „Ön választ, mi segítünk” pályázata 
támogatásával játszhatunk együtt a vásárlók szavaza-
tainak köszönhetően. (Az „Ön választ, mi segítünk” pá-
lyázat a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében 
élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével 
megvalósuló programokat támogatja.)

Önkéntes tevékenységünket szabadidőnkben, saját 
elhatározásból, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vé-

geztük a saját örömünkre, és reméljük, mások örömére 
is. 
Olyan programot szerettünk volna nyújtani, melynek so-
rán szülő, nagyszülő és gyermek jól érzi magát együtt 
velünk. Elsődleges célunk nem az volt, hogy tömeget to-
borozzunk egy-egy helyszínre, inkább az ott játszókat, a 
környéken élőket szerettük volna meglepni egy játékos 
délutánnal. De biztattuk a szülőket, hogy fedezzék fel ve-
lünk a városrészeket, a játszótereket, ezért is terveztünk 
különböző helyszíneket.

További támogatónk: Békéscsaba MJV Önkormányzata 
Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága
Az alapítvány működését a Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatja.

Országos SM napot rendezett Gyula
A 32 éve sclerosis multiplexes beteg Szilassyné Botos 
Anikó mondott verset a gyulai Vigadóban, ahol az idei 
Országos SM Napot rendezték. Az eseményre megtelt a 
terem, az ország minden részéből érkeztek sorstársak.  
Furcsa Józsefné, a Magyar SM Betegek Szövetségének 
elnöke a program hagyományai mellett kitért arra, hogy 
Gyula városa és a helyi szervezet sokat tett már a betege-
kért. A házigazda Herczegné Szabó Marianna szavaiból is 
az derült ki, hogy a gyulai szervezet aktív, és országosan 
is meghatározó az itt folyó munka. Görgényi Ernő gyulai 
polgármester a civil szervezetek város életében betöltött 
fontos szerepét emelte ki. A város 2019-ben kiérdemelte 
a Befogadó magyar település címet.
Az Országos SM Napon átadták a fotópályázat díjait, 
majd szakmai előadások és szabadidős, kulturális prog-
ramok következtek.
Forrás:
https://www.gyulatelevizio.hu/2019/09/11/or-
szagos-sm-napot-rendezett-gyula/

Kovásznai látogatás
Esélyegyenlőségi bowlingversenyen vet-
tek részt a gyulai versenyzők

Kovászna városa adott otthont az I. Esélyegyen-
lőségi bowlingversenynek augusztus 18. és 22. 
között. A hagyományteremtő szándékkal létreho-
zott eseményen a Dél-alföldi Wellness Egyesület 
is képviselte magát.
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Ahogy azt Herczegné Szabó Marianna, a Dél-alföl-
di Welness Egyesület elnöke elmondta, a rendezvényen 
aláírásra került egy civil kezdeményezés illetve további 
együttműködés a Kovásznai Diakóniai Írisz Házzal. A je-
les eseményen jelen volt Jeszenovics Károly, a kovász-
nai testvérváros alpolgármestere és Deák Csaba civil 
együttműködő partner.
– A többnapos rendezvényen megismerkedtünk a kovász-
nai civil szervezet tagjaival, megnéztük az Írisz Ház ado-
mánybolt működését, közös kiránduláson vettünk részt, 
ahol megtekintettük Kovászna város nevezetességeit, el-
látogattunk Nyerges-tetőre, a Szent Anna-tóhoz és Sep-
siszentgyörgye is – ismertette a gyulai szervezet elnöke.
A második napon már a sporté volt a főszerep, ahol a 
szervezők egy egész napos versennyel mozgatták meg a 
résztvevőket. Az utolsó estén egy közös szalonnasütés és 
zenés est zárta az eseménysort.
– Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóink-
nak, hogy lehetővé tették részvételünket ezen a fontos 
eseményen – tolmácsolta köszönetét Herczegné Szabó 
Marianna.
Forrás: https://www.gyulaihirlap.hu/126979-ko-
vasznai-latogatas 

Békéscsabai Ifjúsági Évindító: bemutat-
ták az idei diákpolgármester-jelölteket

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
(BMJV) idén is megrendezte az 
Ifjúsági Évindítót. Több előadás 
mellett ezúttal is itt mutatták be 
a sajtónak a Csabai Garabonciás 
Napok jelöltjeit.

Mintegy 150 középiskolás diák, számos DÖK-segítő pe-
dagógus és ifjúsággal foglalkozó szakember gyűlt össze 
a Csabagyöngye Kulturális Központ Panoráma Termében 
szeptember 11-én, hogy részt vegyen a városi Ifjúsági 
Évindítón, amelyen Bágy Petra városi ifjúsági referens 
köszöntötte a megjelenteket. A rendezvényt Kiss Tibor, 
Békéscsaba MJV alpolgármestere nyitotta meg, aki ki-
emelte, hogy Békéscsaba ifjúsági- és diákélete országos 
szinten is kiemelkedő, a Csabai Garabonciás Napok pedig 
már a határon túl is komoly elismerést vívott ki.
BMJV Ifjúsági Koncepciójának és Cselekvési Tervének fe-
lülvizsgálati eredményeiről Bágy Petra számolt be a jelen-
lévőknek, továbbá ismertette a 2019/2020-as tanév első 
félévének fontosabb ifjúsági programjait. Őt Zsótér Má-
ria közösségfejlesztő szakember követte a mikrofonnál, 
aki a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány elnökeként a 
városi közösségi felmérés módszereit, céljait és együtt-
működő partnereit mutatta be. Ezt követően Torma-Nagy 
Dolli iskolai pszichológus, majd Kotroczóné Antal Teréz, a 
Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke tar-
totta meg előadását.
A diákok természetesen a 28. Csabai Garabonciás Napok-
ról szóló tájékoztatást, valamint az idei diákpolgármes-
ter-jelöltek első nyilvános szereplését várták a leginkább. 

Előbbiről a szervezők részéről Puskely Viktória, valamint 
a Magyar Garabonciás Alapítvány kuratóriumi tagja, Per-
jési Debóra adott tájékoztatást. Ezen a délutánon került 
bemutatásra a rendezvény hivatalos programplakátja is, 
amely hamarosan minden békéscsabai oktatási intéz-
ményben is megtalálható lesz, és természetesen oldalun-
kon is közzétesszük majd.

A rendezvény zárásaként végül a kilenc diákpolgármes-
ter-jelölt lépett egyenként a jelenlévők elé, ismertetve 
céljaikat. Hogy ki lesz közülük egy évig a város diákpol-
gármestere és két diák-alpolgármestere, az majd október 
3–án este derül ki.
Forrás (ahol az eseményről készült fotók is meg-
tekinthetők):
https://ifipress.hu/bekescsabai-ifjusagi-evindi-
to-bemutattak-az-idei-diakpolgarmester-jelolte-
ket/?fbclid=IwAR1NxLsV1_C5aM6_E59hYanW-
vGK9fVr0utW0XXV4hJu5nfWo97D2cHHvxAU

Egészségutca és Életmódfesztivál

Ásványgyógyászat, zumba, salátabár, ingyenes szűrések 
és dietetikai tanácsadás, airsoft bemutató, illóolajok, hen-
nafestés, de még szablyavívás is várt azokra, akik kiláto-
gattak szeptember 14-én délután a Szent István térre. A 
kipróbálható-megvásárolható dolgok mellett tánc-előadá-
sok, edzésbemutatók is színesítették a programot.
Az eseményről készült fotókat megtekinthetik: 
https://www.facebook.com/BcsVNE/

Pályázatok
Pályázat „Örökség serleg” elismerésre
Beérkezési határidő: 2019. november 1.
Pályázhatnak: ifjúsággal foglalkozó társadalmi szerveze-
tek, iskolák és önkormányzatok
A pályázatról:
(a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány együttműködve a 
Magyarország Felfedezői Szövetséggel 2005-ben Örökség 
serleg elismerést alapított, melynek célja a Kárpát-me-
dence kulturális örökségének ápolása érdekében tevé-
kenykedő, példamutató ifjúsági közösségek színvonalas 
elismerése.
(b) Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb há-
rom arra érdemes közösség veheti át.
(c) Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gon-
dolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át hitelesen 
megvalósító állandó vagy ideiglenes ifjúsági közösség.
További információ: http://www.alkotohazak.
shp.hu  e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com  



3

Önkéntességért Díj

2019-ben az alábbi 5 kategóriában lehet a pályázatokat 
benyújtani:
Az Év Önkéntese(magánszemélyeknek); 
Az Év Civil szervezeti önkéntes programja(alapítványok, 
egyesületek); 
Az Év Vállalati Önkéntes Programja(cégeknek); 
Az Év Pro Bono kezdeményezése(cégeknek) (pro bono, 
szakértelem átadáson alapuló önkéntes programot mű-
ködtető cégnek); 
Az Év Közösségi Kezdeményezése(közönségdíj) (Olyan 
helyi kisebb szervezetek vagy helyi közösségek számá-
ra, amelyek saját közvetlen környezetükben végeznek 
kiemelkedő tevékenységet önkéntesekkel.)
Pályázati határidő: október 14-november 4. között
Forrás, további információ: https://onkentes-
segertdij.hu/

Keressük az önkéntesség fiatal nagykö-
veteit!

A 72 óra kompromisszum nélkül há-
romnapos önkéntes, ifjúsági akciót 
12. alkalommal rendezi meg a három 
történelmi keresztény egyház 2019. 
október 10-13. között. Az akció a ma-

gyarországi és a határon túli magyar fiatalokat egyaránt 
hívja, hogy együtt tegyenek másokért, környezetükért, 
segítsenek ott, ahol szükség van rájuk! Honlapunkon ok-
tóber 1-ig lehet regisztrálni! A következő napokban egy új 
akciót is indítunk, keressük a 72 óra legkreatívabb fiatal 
„nagyköveteit”!
Forrás és bővebb információ:
https://www.72ora.hu/

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Nemzeti Kulturá-
lis Alap
Megjelent az NKA Közművelődési Kollégium felhívása, 
rendezvények, szakmai konferenciák, nyári táborok meg-
rendezésének és műsorok, programok kistelepüléseken 
való tájoltatásának támogatására.
A benyújtási határidő: október 3. csütörtök éjfél
Bővebb információ: http://www.nka.hu/palyaz-
tatas/kozmuvelodes?fbclid=

FIGYELEM ! A NEA PÁLYÁZATOK VÁRHA-
TÓ MEGJELENÉSE!
A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2020. évi pályáza-
taira 2019. október 1-jétől lesz lehetőség pályázni. 
Bővebb információ: https://www.nonprofit.hu/
civil_kalendarium/CIVIL-INFO-NEA-2020-

EGY GENERÁCIÓ KORLÁTOK NÉLKÜL 
RAJTAD ÁLL A JÖVŐD!

Folytatódik a friss nemzetközi kezdeményezés, amely 
idén is várja a magyar fiatalok jelentkezését. Az UNICEF 
Magyarország 2018 után 2019-ben is meghirdeti a RAJ-
TAD ÁLL A JÖVŐD! nevű programját, amellyel 14-24 éves 
magyarországi fiatalok számára teremt lehetőséget, hogy 
a saját jövőjüket aktívan alakíthassák.
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 29. 17:00

Ez a kezdeményezés a munkavállalás terén hátránnyal 
induló fiatalokat von be közös gondolkodásba, amely-
nek során maguk azonosítják az őket leginkább érintő és 
foglalkoztató társadalmi problémákat, majd kreatív helyi 
megoldásokat dolgoznak ki ezek megoldására. Ebben a 
folyamatban szakértők és mentorok segítik őket, hogy 
eszközöket találhassanak elképzeléseik valóra váltásához.
Forrás és bővebb információ: https://unicef.hu/
rajtad-all-a-jovod/

A Visegrádi Alap pályázatai
A Nemzetközi Visegrádi Alap várja a pályázatokat a kis- 
és nagy összegű, a Visegrád+, valamint a stratégiai tá-
mogatásaira. 2019-ben ez az utolsó pályázati felhívás. A 
következő kategóriákban lehet pályázni: 
Visegrádi Pályázat (kis- és nagy összegű támogatások): a 
felhívás keretében a Visegrádi Négyek regionális együtt-
működését, a fejlődés előrehaladását és a fenntartha-
tóságot szolgáló projektek támogathatók. A támogatott 
projektek legfeljebb 18 hónap alatt valósíthatók meg. A 
projekteknek a Visegrádi Pályázat legalább egy célkitűzé-
sének kell megfelelniük: kultúra és közös identitás; ok-
tatás és kapacitásbővítés; innováció, kutatás-fejlesztés, 
vállalkozói tevékenység; a demokratikus értékek és a 
média; közpolitika és intézményi partnerségek; regionális 
fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom; társa-
dalmi fejlődés.
Visegrád+ program: 18 hónapnál rövidebb projektek a 
Visegrádi Négyek országai, valamint a Nyugat-Balkán és 
a Keleti Partnerség országai közötti együttműködések ke-
retében. A program prioritásai megegyeznek a Visegrádi 
Pályázat prioritásaival.
Stratégiai program: 12-36 hónapig tartó projektek, ame-
lyeknek meg kell felelniük a Visegrádi Pályázat legalább 
egy stratégiai prioritásának. Pályázati határidő: 2019. ok-
tóber 1.
Bővebb információ: https://www.visegradfund.
org/apply/grants/
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Kóbor ebek ivartalanításának  
támogatása állatmenhelyek számára

Az Agrárminisztérium ezúton meghirdeti a 
kóbor ebek ivartalanításának támogatása 
állatmenhelyek számára 2019. évi pályáza-
tokat. Támogatási igényt civil szervezetek 
(egyesületek vagy alapítványok) nyújthatnak 

be az állatvédelem területén végzett hasznos tevékeny-
ségük megvalósítását elősegítő pályázatra.
96 millió forintra pályázhatnak az állatmenhelyeket mű-
ködtető civil szervezetek. A pályázatokat 2019. október 
18-ig a pályázati kiírásban szereplő módon lehet beadni. 
Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egy je-
lentkező legalább 1 millió, legfeljebb 10 millió forint ösz-
szegre pályázhat.
A pályázati felhívások szövegét, a pályázati adatlapot, 
nyilatkozatot, költségtervet és az átláthatósági nyilatko-
zatot itt http://www.elbc.hu/palyazatok érhetik el.
Forrás: kormany.hu

Stronger Roots for Civil Society (Erősebb 
gyökerek a civil társadalomért) pályázat
Határidő: 2019. október 15.
Szervezete szeretne erősebb támogatói bázist építeni? 
Szeretnének több önkéntest vagy adományozót bevonni 
a szervezet munkájába? Fontosnak tartja, hogy megerő-
sítsék kapcsolatukat a szervezetet támogató közösség-
gel? Készen állnak egy átfogó változásra és egy komplex 
fejlesztési programra?
Az Open Society Fund Prague pályázatot hirdet Stronger 
Roots for Civil Society (Erősebb gyökerek a civil társada-
lomért) címmel. A fejlesztési programra és forrásra olyan 
magyar, cseh és szlovák civil szervezetek jelentkezhet-
nek, akik társadalmi bázist építenek, vagy szeretnék ezt 
elkezdeni.
Milyen szervezetek pályázhatnak? 
Legalább két éve működő, aktív civil szervezetek, első-
sorban egészségügy, oktatás, környezetvédelmi, szociá-
lis, érdekérvényesítés és közösségfejlesztés területről. A 
szervezet tevékenysége lehet helyi vagy országos szin-
tű, de különösen bátorítjuk a helyi érdekű szervezeteket, 
hogy jelentkezzenek!
Bővebb információ: https://www.nonprofit.hu/
palyazatok/Stronger-Roots-for-Civil-Society-Ero-
sebb-gyokerek-a-civil-tarsadalomert-palyazat?u

Megyei rendezvények

Nyitott Tanyaudvar - Szüreti Vigadalom

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület valamint a Re-
monda Szabadidős Lovas- és Sportegyesület szeretettel 
meghív minden érdeklődőt a „Nyitott Tanyaudvar - Szü-
reti Vigadalom” című programjára, melynek időpontja 
2019. szeptember 28-a szombat, 09:30. 
Sajnos lassan vége a nyárnak, de szeretnénk az őszbe 
átvezető időszakot egy nagyszerű szüreti élménnyel ki-
tölteni. Ennek köszönhetően összefogva a Remonda Sza-
badidős Lovas- és Sportegyesülettel szüreti vigadalmat 
szervezünk Békéscsaba, Nagyrét 1760. szám alatti Re-
monda lovastanyára.
Forrás és részletes program: https://www.face-
book.com/events/761832604272838
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Program, felhívások, információk: https://gara-
bonciasnapok.hu/

Részletes program: https://www.facebook.com/
events/504941490291555/

Békés Megyei Népművészeti Egyesület
Közép-és felsőfokú szakmai végzettséget 
és tanúsítványt nyújtó képzések
Békéscsaba a népi kézműves képzések egyik meghatá-
rozó helye volt az 1970-es évek közepétől. A „C”-„B” ka-
tegóriás képzéseket, majd 1992-től az OKJ képzéseket 
először a Békés Megyei Művelődési Központ szervezte, 
és létrehozta a békéscsabai Kézműves Szakiskolát. Az is-
kolát alapító szervezet 2007-es átszervezését követően 
a szakképzést az önálló kézműves szakiskola vette át és 
működtette 2018-ig, az iskola megszűnéséig.
Az elmúlt több mint 40 év alatt nagyon sokan szerezték 
meg a népi kézműves szakmákban - például kosárfo-
nó (alapfokú), hímző, szövő, fafaragó, nemezelő, 
csipkekészítő, fazekas, gyékény-, csuhé-, szalma-
tárgy-készítő, bőrműves, szőnyegszövő, takács 
stb. – a középfokú, továbbá a ráépülő népi játék kismes-
terség oktatói képzésnél a felső-középfokú szakképzett-
séget.
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a képző intéz-
ményeknek mindvégig szakmai partnere volt. Az egyesü-
let tagjai oktatták a szakmákat, és a szervezési, koordi-
nálási feladatokat az egyesület alkalmazottai végezték.
A hosszú évek alatt megszerzett felnőttképzési tapasz-
talatot, a kialakított kapcsolatrendszert, a népi kézmű-

ves képzésben kivívott státuszt, a tanulói elégedettséget 
szeretné egyesületünk tovább vinni, ezért felnőttképző 
szervezetté vált. Reménykedünk abban, hogy októberben 
több kurzust indíthatunk, azaz sok olyan jelentkezőnk 
lesz, akik a népi kézművességben továbbviszik az előde-
ink által létrehozott, vagy megalkotott formarendszert és 
díszítményeit - vagyis a tárgyak létrehozásához szüksé-
ges tudást -, és Békéscsaba újból ennek a szakterületnek 
az egyik képzőcentrumává válhat.
Bővebb információ: 
http://bmne.hu/000_ideiglenes/bmne_fel-
nottkepzesi_felhivas_2019_20.pdf?fbclid=IwAR-
39jF_dBcNWbnRf7ck-YCcjcuj1-NHVEizjMJbGO-
borX7j83SkzKhgD66g és az egyesület facebook 
oldalán

JÓ TUDNI
Figyelemfelhívás! Ismételten több be-
jelentés érkezett a civil szervezeteket 
érintő megtévesztő megkeresésekkel 
kapcsolatban
2019. szeptember 18.
Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan továbbra is fo-
lyamatosan érkeznek bejelentések az Országos 
Bírósági Hivatalhoz, mely szerint a Civil Marketing 
Kft. nevében a civil szervezetek képviselőit tele-
fonon, az OBH-ra hivatkozva keresik meg azzal, 
hogy ellenszolgáltatás fejében az éves beszámo-
lókat ellenőrzik, felülvizsgálják, valamint szükség 
szerint javítják.
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az 
OBH sem a Civil Marketing Kft-vel, sem pedig más 
gazdasági társasággal nem kötött együttműködé-
si megállapodást a beszámolók ellenőrzésére és 
felülvizsgálatára! 
Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és 
nyilvántartása, tartalmában, érdemében nem vizsgálja 
azokat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevé-
kenységét sem, ugyanis ilyen vizsgálatokra nincs hatás-
köre. 
Amennyiben a beszámoló benyújtásával, illetve közzé-
tételével kapcsolatban bármilyen kérdés vagy probléma 
merülne fel, úgy kérjük, hogy keresse az OBH Országos 
Nyilvántartási Irodáját a civilinfo@obh.birosag.hu e-mail 
címen vagy az alábbi telefonszámokon: 06/1-354-4165, 
06/1-354-4115, 06/1-354-4295.
Forrás: birosag.hu
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Megtudhatja a civil szervezet, kik aján-
lottak fel számára 1%-ot?

Igen, 2015-től az adózó a rendelkező nyilatkoza-
ton rendelkezhet úgy, hogy nevét és postai, illetve 
elektronikus levelezési címét a kedvezményezett 
szervezettel közöljék.

Az erre irányuló kérelmet elektronikus úton október 1-jéig 
lehet benyújtani. (Kitöltési útmutató a kérelemhez a NAV 
oldaláról tölthető le.)
Az állami adó- és vámhatóság a fenti határidőt követő 
30 napon belül, de legkorábban 2019. október 15-től egy 
alkalommal elektronikus úton tájékoztatja a civil kedvez-
ményezetteket a rájuk érvényesen rendelkező magán-
személyek nevéről, postai vagy elektronikus levelezési 
címéről.
(Az adatszolgáltatás a kérelmező ügyfélkapus tárhelyé-
re kerül kihelyezésre egymást követő két alkalommal 5-5 
napra. A második kihelyezésre csak abban az esetben 
kerül sor, ha az első kihelyezés alkalmával az adatszolgál-
tatást a kérelmező nem nyitja meg. Amennyiben a kérel-
mező sem az első, sem a második alkalommal nem nyitja 
meg a kihelyezett dokumentumot, az adatszolgáltatás 
abban az esetben is teljesítettnek minősül.)
Miután a NAV-tól kikérte és megkapta az ehhez hozzájá-
rulók adatait, a kedvezményezett felveheti velük a kap-
csolatot, megköszönheti az 1%-ot és beszámolhat annak 
felhasználásáról. A kedvezményezett az ily módon ren-
delkezésre álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékeny-
ségével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcso-
latfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és 
az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig 
kezelheti.
A kedvezményezettek az adóhatóságtól egyedi tájékozta-
tást is kérhetnek (EGYSTAT nyomtatvány) a javukra szóló 
érvényes és érvénytelen, valamint az el nem bírált nyilat-
kozatok számáról, régiónkénti, megyénkénti, korcsopor-
tonkénti megoszlásáról, továbbá az érvénytelen nyilatko-
zatok érvénytelenségének okairól és azok arányáról.
További információ az 1% fogadásáról útmutatónkban.
Forrás: 
https://www.nonprofit.hu/tudastar/Megtudhat-
ja-a-civil-szervezet-kik-ajanlottak-fel-szamara-1

Ajánló
Ismerjék meg Magyarország egyedülálló, 
szabadon szerkeszthető, a közösségekkel 
és fejlesztésükkel foglalkozó szabad wiki 
oldalát!
A wiki elsősorban a Cselekvő közösségek – aktív közös-
ségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt 
módszertani fejlesztési eredményeit teszi elérhetővé 
könnyen befogadható, bárki által továbbfejleszthető for-
mában. A wiki rendszerek szellemiségében lehetőséget 
adtunk: – a folyamatosan bővülő módszertani útmuta-
tók alapján létrehozott, illetve a közösség által beküldött 
szócikkek böngészésére;–a szócikkek véleményezésére, 
módosítására; – új, önálló szócikkek létrehozására. A fe-
lületen elérhető szócikkek két változatban kerülnek meg-
jelenítésre: a lektorált szócikkek nem szerkeszthető-
ek, ám a szócikkek közösségi változatához várjuk az 
Ön módosítási javaslatait, hozzászólásait.
A projekt részletes ismertetője itt olvasható: 
http://cselekvokozossegek.hu/rolunk/a-projekt-
rol/
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