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Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület 
Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. u. 79. 

Telefon: +36 (20) 295 59 35 
E-mail: civilbacs@gmail.com 

Honlap: www.recic.hu 

2017. SZEPTEMBER 8. 

IV. ÉVFOLYAM 09. SZÁM 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig 

szíveskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, 

melyeket feltöltünk a 

hírleveleink elejére, egy 

keretbe. Ezen határidő 

figyelembe vétele miatt 

a hírleveleinket minden 

hónap 5. napja után 

küldjük meg a civil 

szervezetek számára. 

A tartalomból: 

Címlap 1 

Pályázatok: Bethlen 

Gábor Alap  

2 

Cégkapu szolgáltatás 
egyesületek/alapítvány
ok részére. 

3 

  

Kézműves Sörfesztivál 

Szeretettel várja Önöket Kecskemét főtere egy nyár záró 
sörfesztivállal. 

Helyszín: Kecskemét város főtere 

Időpont: 2017. szeptember 15-17.  

Bővebb információ: www.hiroskozpont.hu 

 

VII. Őszi Helyi Termék Ünnep- Kecskeméti Tanyai Termék Piac 
4. évfordulója. 

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület meghívja 
Önöket 7. alkalommal megrendezett kistérségi 
termékünnepére. 

Helyszín: Kecskemét város főtere 

Időpont: 2017. szeptember 28 - október 01.  

Bővebb információ: Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
76/504-780 www.aranyhomok.hu, info@aranyhomok.hu  

 

Resztoratív módszerek alkalmazása 

Meghívó: 

Időpont: 2017. szeptember 29-30. 

Helyszín: Baja Tóth Kálmán tér 5.  

Bővebb információ: verespal.pe@gmail.com 

CIC-17-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
DR. SZÁSZ PÁL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA  

 

 

 

Pályázati feltételek bővebben és forrás: 

http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2017/
dr_szasz_pal_tanulmanyi_osztondij_palyazati_felhivas_2017/
dr_szasz_pal_tanulmanyi_osztondij_palyazati_felhivas_2017/ 

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2017/2018-as tanévben, 
nappali tagozaton szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő 
magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi 
jogász eszmeiségét. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. 
augusztus 25., benyújtási határidő: 2017. szeptember 30., déli 12.00 óra 

közép-európai idő szerint.   

Rövid ismertető: 

A pályázat célja: 

A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott 
„Magyar Nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum átfogó célként jelöli 
meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A 
dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, 
azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.” 
Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam 
szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal 
rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében. 

A pályázati felhívás tárgya 

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2017/2018-as tanévben, nappali tagozaton 
szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, 
felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) együttműködve a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával immár negyedik éve hirdeti meg a Dr. 
Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják 
fejleszteni. 

A támogatásban részesíthető tanévenkénti régiónkénti keretszámok a következők: 
Erdély: 11 fő,Felvidék: 6 fő,Vajdaság:3 fő,Kárpátalja:3 fő,Horvátország: 1 fő,Szlovénia: 1 fő 

Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó 
keretszámok régiónként átcsoportosíthatók. 



„ 

Oldal 3 BÁCS-KISKUN MEGYEI 
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CÉGKAPU SZOLGÁLTATÁS FONTOSSÁGA 

EGYESÜLETEK / ALAPÍTVÁNYOK RÉSZÉRE! 

 

Milyen célt szolgál a cégkapu szolgáltatás? 

2018. január 1-jétől kötelező lesz a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való közvetlen 
elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő 
dokumentumküldés. Ennek teljesítése érdekében hozta létre a Magyar Állam az ügyfélkapu 
mintájára a Cégkapu szolgáltatást. Fontos tudni, hogy a gazdálkodó szervezetek csak egy 
Cégkapuval rendelkezhetnek. 

Mettől, meddig lehet regisztrálni, illetve milyen szankció jár az 

elmulasztásáért? 

A kötelezettség Cégkapu regisztrációval teljesíthető, amelynek végső határideje 2017. december 
31. 2017. Ezen dátumig nem számíthat szankcióra a bejelentési kötelezettségét időben nem 
teljesítő gazdálkodó, azonban a türelmi idő lejárta után a mulasztó egyesületeknek, 
alapítványoknak hatósági ellenőrzésre és felügyeleti eljárásra is számítaniuk kell. 

Hogyan kell regisztrálni? 

A regisztrációhoz e-mail cím megadása szükséges és már meglévő Ügyfélkapus regisztráció, 
ezután lehet majd belépni a HTTPS://CEGKAPU.GOV.HU címre. A regisztráció során meg kell adni 
az elektronikus elérhetőségeket, aktív e-mail címet és telefonszámot. A megadott e-mail cím 
fontos, mivel ez lesz az elektronikus kapcsolattartás címe,  valamint a hivatalos dokumentumok 
is erre fognak érkezni. 

A Cégkapu online regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezet 
esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy a képviseletre jogosult 
személy a saját nevében végezze el a regisztrációt. 

Az űrlapos regisztrációt azok a nem természetes személyek vehetik igénybe, akik közhiteles 
nyilvántartásban nem szerepelnek, továbbá azok, akiknél a választott szervezeti forma "egyéb 
gazdálkodó szervezet", nem maga a képviseletre jogosult személy végzi a regisztrációt, vagy 
együttes képviselet esetén a regisztrációt nem csak a saját nevében szeretné elvégezni, hanem a 
képviseletre jogosult társa helyett is. Az űrlaphoz csatolni kell a képviseleti jog hitelességét 
igazoló dokumentumot, valamint a szervezet létesítő dokumentumait. 

Regisztráció segédlet: 

http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_alkalmazas_felhasznaloi_leiras.pdf 

 Milyen dokumentumokra van szükség pontosan? 

Csatolandó dokumentumok részletes listája: 

http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_csatolando_dokumentumok.pdf 

Hova fordulhatok segítségért? 

Regisztráció: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/kaulogin.html. Segítségért ajánljuk továbbá 
a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalat, vagy az E-mail cím megjelenítése e-mail címet. 



Hasznos információ 

MÁR FACEBOOKON 

IS ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.C

OM/CIVILBACS 

További irodáink a megyében: 

Civil Iroda—Kecskemét 

Kecskemét, Wesselényi u. 4. 

Fsz. / 1. 

Telefon: 20/270-0327 

Civil Iroda - Bácsalmás 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. u. 

75. 

Telefon: 20/292-9414 

Az irodák nyitvatartása: 

Hétfőtől-Csütörtökig 8:00-16:00 

Kérdés:  
A kötelező cégkapu 

szolgáltatás vonatkozik 

egyesületekre és 

alapítványokra?  

 

Válasz:  
Mivel az ide vonatkozó 

jogszabály szerint az 

egyesületek és az 

alapítványok is 

gazdálkodó 

szervezetnek 

minősülnek ezért 

kötelesek 2018 január 1

-től a cégkapu 

szolgáltatást igénybe 

venni. 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 2. 

I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-20/295-5935 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

 

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu
http://www.facebook.com/civilbacs

