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2017. OKTÓBER 8. 

IV. ÉVFOLYAM 10. 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: 

Adjukössze.hu  

2 

NEA pályázatok, 
tanácsi irányelvek 

3
-
6 

  

 

A civil társadalmi részvétel alakulása és fejlődése Közép-
Európában 1990-től napjainkig Közép-Európai Civil 
Konferencia .” 

Vájuk Civilek nagyszámú jelentkezését több napos 
eseménysorozuatunkra. 

Helyszín: Kecskemét  

Időpont: 2017. október 12-14.  

 

Bővebb információ és jelentkezés: Horváth 
Lászlóné:  civilkerekasztalgombaesgynov@gmail.com  

 

Kecskeméti Veteránbörze 2017. Autó-, Motor- és Alkatrész 
Börze 

Várjuk az oldtimerek tulajdonosait és a ritkaságok iránt 
érdeklődőket, valamint a régi gépjárműveikhez alkatrészt 
keresőket. A helyszínen ugyanebben az időpontban 
kisállatvásárt is tartunk. Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk! Belépődíj vásárlóknak gyalogosan ingyenes.  

Helyszín: 6000 Kecskemét, Szent László körúti vásártér  

Időpont: 2017. október 28.  

Bővebb információ: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-
kecskemeti-veteranborze.html 

CIC-17-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

 

 

Pályázati feltételek bővebben és forrás: 

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazati-felhivas-telefonhivassal-tamogathato-
adomanygyujto-rendszer-hasznalatara-kozhasznu-szervezetek-reszere-2017-2  

A NIOK Alapítvány a hazai mobil- és távközlési szolgáltatókkal (Magyar Telekom Nyrt., 
Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Invitel Távközlési Zrt.) 
partnerségben működteti a „13600” adománygyűjtő hívószámot, melyen keresztül 
közhasznú szervezeteket támogathatnak az adományozók.  

Rövid ismertető: 

A telefonos adománygyűjtés célja: 

A 13600 – telefonos adománygyűjtő szolgáltatás azért jött létre, hogy az 
adománygyűjtő szervezeteknek egy gyors, biztonságos és átlátható 
adománygyűjtési lehetőséget biztosítson. Mivel a telefonos 
adománygyűjtés az Invitel, a Magyar Telekom vezetékes és mobil, a 
Telenor, a Vodafone valamint a Blue mobile és MOL mobile ügyfelei 
számára elérhető, kiemelkedő lehetőséget biztosít az adománygyűjtő 
szervezetek számára azzal, hogy rendkívül széles körből kaphatnak 
adományokat 

 

A pályázás feltételei: 

A 3/2011. (IX.26.) NMHH rendelet alapján a fenti lehetőség 
igénybevételére közhasznú szervezetek (alapítványok, egyesületek vagy 
nonprofit gazdasági társaságok) jogosultak. A 13600-as szám 
használatára az alábbi feltételek teljesülése esetén pályázhatnak: 

 a szervezet közhasznú jogállással rendelkezik, 
a szervezet 2016. során frissített adatlappal rendelkezik a NIOK Alapítvány 
által működtetett Adhat adatbázisban (további részletek: http://adhat.hu/
adhat-adatlap-civil-szervezetek-profilja). 

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazati-felhivas-telefonhivassal-tamogathato-adomanygyujto-rendszer-hasznalatara-kozhasznu-szervezetek-reszere-2017-2
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazati-felhivas-telefonhivassal-tamogathato-adomanygyujto-rendszer-hasznalatara-kozhasznu-szervezetek-reszere-2017-2
http://adhat.hu/adhat-adatlap-civil-szervezetek-profilja
http://adhat.hu/adhat-adatlap-civil-szervezetek-profilja
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Tanácsi irányelvek a 2018-as költségvetési évhez kapcsolódó 

pályázati kiírásokhoz  

 1. Az Alap rendelkeze se re a lló  ta rgye vi ta mógata si fórra s kilencven 

sza zale ka bó l egyse ges elvek alapja n hatvan sza zale ka ra a Civil tv. 56. § (1) 

bekezde s a) e s b) póntja szerinti, civil szervezetek mű kó de se t ce lzó , 

harminc sza zale ka ra a Civil tv. 56. § (1) bekezde s c)–j) póntja szerinti, civil 

szervezetek szakmai prógramja t ce lzó  kó ltse gvete si ta mógata sókra 

tó rte nhet kó telezettse gva llala s.  

2. A fel nem haszna lt, kó telezettse gva llala ssal nem terhelt maradva ny 60 %

-ban mű kó de si pa lya zati kií ra shóz kapcsóló dó , 30 %-ban szakmai pa lya zati 

kií ra sókhóz kapcsóló dó  pa lya zatókra kell fórdí tani.  

3. A NEA-18-M pa lya zatók esete ben az ige nylehetó  e s elnyerhetó  

ta mógata s ó sszege nek felsó  hata ra 3.000.000 fórint.  

4. A NEA-18-SZ pa lya zatók esete ben az ige nylehetó  ta mógata s ó sszege nek 

felsó  hata ra 4.000.000 fórint azzal, hógy a kólle giűmi bí ra lat sóra n 

3.000.000 Ft feletti ta mógata s akkór nyű jtható , ha a ta mógata si ige nyt 

egyű ttesen nyű jtótta k be.  

5. A 2018. e vi mű kó de si ce lű  (mű kó de si e s nórmatí v) pa lya zati kategó ria k 

esete ben pa lya zó nke nt 1, a 2018. e vi szakmai ce lű  pa lya zati kategó ria 

esete ben – a kólle giűm dó nte se tó l fű ggó en – legfeljebb 2 pa lya zat 

benyű jta sa ra van lehetó se g.  

 

Amennyiben a Kólle giűm dó nte se alapja n az adótt Kólle giűm szakmai 

pa lya zata ban lehetó se get biztósí t egyű ttesen (hata rón tű li ta rspa lya zó val 

egyű ttmű kó de sben) megvaló sí tani kí va nt ta mógata si ige ny benyű jta sa ra, 

akkór a Kólle giűm Near. alapja n lehetó se get kell biztósí tania arra, hógy egy 

Pa lya zó  ke t ta mógata si ige nyt nyű jthassón be: egy ó na lló an e s egy 

egyű ttesen (hata rón tű li ta rspa lya zó val egyű ttmű kó de sben) megvaló sí tani 

kí va nt ta mógata si ige nyt.  

Amennyiben a Kólle giűm dó nte se alapja n az adótt Kólle giűm szakmai 

pa lya zata ban lehetó se get biztósí t hata rón tű li civil szervezet re sze re ó na lló  

ta mógata si ige ny benyű jta sa ra, abban az esetben a hata rón tű li civil 

szervezet ta rspa lya zó ke nt az adótt e vben nem pa lya zhat.  

6. A mű kó de si pa lya zati kií ra sók esete ben a saja t fórra s me rte ke 

egyse gesen 10 %-ban kerű l meghata róza sra.  

 

A szakmai pa lya zati kií ra sók esete ben a ta mógata st saja t fórra s megada sa 

ne lkű l kell biztósí tani.  
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Tanácsi irányelvek a 2018-as költségvetési évhez kapcsolódó 

pályázati kiírásokhoz  

7. A Nemzeti Egyű ttmű kó de si Alap 2018-as kó ltse gvete si e v fórra sa terhe re 

kií rt pa lya zataina l a kólle giűmi bí ra lat eló ke szí te se ne l ű gy kell elja rni, 

hógy:  

az e rte kele st legala bb ke t testű leti tag ve gzi,  

azt e rte keló  testű leti tagókat e s az a ltalűk e rte kelendó  pa lya zatókat 

ve letlenszerű en kell ó sszerendelni,  

az e rte kele sek sza mtani a tlaga jelentse a bí ra lati eló terjeszte st,  

amennyiben a bí ra ló k a ltal megí te lt póntsza m kó zó tti kű ló nbse g 

nagyóbb, mint 15 pónt, akkór a ta mógata si dó nte st mindenke ppen rendes 

testű leti ű le s kerete ben kell meghózni.  

8. A Nemzeti Egyű ttmű kó de si Alap 2018-as kó ltse gvete si e v fórra sa terhe re 

kií rt mű kó de si pa lya zataina l a nórmatí v kiege szí te sre rendelkeze sre a lló , 

de fel nem haszna lt ta mógata si fórra s a mű kó de si pa lya zatók va ró lista s 

pa lya zatai kó zó tt kerű l felószta sra.  

9. A Nemzeti Egyű ttmű kó de si Alap 2018-as kó ltse gvete si e v fórra sa terhe re 

kií rt pa lya zataina l a pa lya zó któ l nem ke rhetó  a pa lya zatókhóz pa lya zati 

kií ra sban meg nem hata rózótt kű ló n melle klet.  

10. A Nemzeti Egyű ttmű kó de si Alap 2018-as kó ltse gvete si e v fórra sa 

terhe re kií rt pa lya zati kií ra sait ű gy kell eló ke szí teni, hógy amennyiben a 

ta mógata si dó nte s a pa lya zatót 100%-ban ta mógatja, a ta mógató i ókirat 

kibócsa ta sa ra kerű l sór.  

 

11. A Nemzeti Egyű ttmű kó de si Alap 2018-as kó ltse gvete si e v fórra sa 

terhe re kií rt pa lya zataina l kű ló nó sen nem elsza mólható  kiada sók:  

Berűha za si kiada sók  

Ingatlan beszerze s, le tesí te s  

Ge pi meghajta sű  ja rmű  beszerze s, ke szí te s (kive tel a fógyate kkal eló k 

kerekes-sze kei, mópedei)  

Felű jí ta si kiada sók  

Be relt ingatlan felű jí ta s kó ltse ge (pl.: e lettartam hósszabbí ta s, 

kórszerű sí te s, alapterű let va ltóztata s, haszna lható sa ga nak jellegva lta sa)  

Ge pja rmű  felű jí ta s kó ltse ge (pl.: e lettartam hósszabbí ta s, kórszerű sí te s, 
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Adó k  

Vagyónszerze shez kapcsóló dó  adó k  

Ingatlanszerze s, ge pja rmű szerze s  

Vagyónadó k (pl. vagyónadó , ingatlanadó , ge pja rmű adó )  

Jógkó vetkezme nyek  

Bí rsa gók, bű ntete sek  

Ke sedelmi pó tle k/kamat  

Kó tbe r  

Szeme lyi jellegű  kifizete sek  

Tiszteletdí jak  

Szervezet va lasztótt tisztse gviseló inek fizetett tiszteletdí jak  

Jűtalóm (terme szetbeni, pe nzbeli)  

Sege lyek  

Pe nzbeli dí jak  

Adó ssa gszólga lat teljesí te se  

Hitel-, kó lcsó n tó ketó rleszte se  

Pe nzű gyi lí zing tó ketó rleszte se  

Dóha nya rű  

Alkóhól tartalmű  italók  

12. A Nemzeti Egyű ttmű kó de si Alap 2018-as kó ltse gvete si e v fórra sa 

terhe re kií rt pa lya zataina l az a pa lya zó , aki a megeló zó  leza rt ű zleti e vben a 

Taó. tv. alapja n 3.000.000 Ft feletti la tva ny-csapatspórt ta mógata sban 

re szesű lt, nem pa lya zhat a NEA keret terhe re.  

13. Az egyes szakmai pa lya zatók kií ra sakór a kií ró  kólle giűm szű kí theti az 

elsza mólható  kiada sók kó re t, meghata rózhat %-ós kórla tókat, figyelemmel 

a szakmai kií ra s jellege re e s a rendelkeze sre a lló  keretre.  
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14. A bí ra latók sóra n a NEA-18-M e s a NEA-18-SZ pa lya zati kategó ria k 

esete ben a pa lya zatók 60 póntós ska la n e rte kelendó k.  

A bí ra lati szempóntsórban a NEA-18-M e s a NEA-18-SZ pa lya zati 

kategó ria k esete ben a Pá lyá zó  eddigi teve kenyse ge 10%-ós sű llyal 

e rte kelendó .  

A bí ra lati szempóntsórban a NEA-18-M e s a NEA-18-SZ pa lya zati 

kategó ria k esete ben a Tá rsádálmi szü kse glet, ámit á pá lyá zó  / pá lyá zát 

kielégíteni kíván (pl.: csáládsegítés, szóciális segítségnyújtás) 64% -ós sű llyal 

e rte kelendó .  

A bí ra lati szempóntsórban a NEA-18-M e s a NEA-18-SZ pa lya zati 

kategó ria k esete ben a Pá lyá zát kidólgózóttsá gá, á ttekinthetó se ge 15%-ós 

sű llyal e rte kelendó .  

A bí ra lati szempóntsórban a NEA-18-M e s a NEA-18-SZ pa lya zati 

kategó ria k esete ben a Kó ltse gvete s megálápózóttsá gá 10%-ós sű llyal 

e rte kelendó .  

A bí ra lati szempóntsórban a NEA-18-M e s a NEA-18-SZ pa lya zati 

kategó ria k esete ben az Ele rendó  tá rsádálmi hátá s (pl.: kó zó sse ge pí tó  

tevékenység) 59% -ós sű llyal e rte kelendó .  

A bí ra lati szempóntsórban a NEA-18-M e s a NEA-18-SZ pa lya zati 

kategó ria k esete ben a Tá mógátá s szervezetre gyákórólt hátá sá (szervezet 

fenntárthátóságá, különös tekintettel á fóglálkóztátás fenntártásárá és 

bővítésére, önkéntesek bevónásárá) 64% -ós sű llyal e rte kelendó .  

A bí ra lati szempóntsórban a NEA-18-M pa lya zati kategó ria k esete ben A 

pályázó áltál vállált indikátórók értékelése54% -ós sű llyal e rte kelendó .  

A bí ra lati szempóntsórban a NEA-18-SZ pa lya zati kategó ria k esete ben a 

kólle giűm a ltal meghata rózótt szempónt 10%-ós sű llyal e rte kelendó   

 



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:  
Módosult az ÁFA törvény, 

milyen hatással van ez a 

szervezetekre ?  

 

Válasz:  
A módosítás szerint a 

belföldön letelepedett 

adóalanynak kötelező a 

számlán feltüntetnie a 

termék vevője, szolgáltatás 

igénybevevője adószámán

ak első nyolc számjegyét, 

mely belföldön 

nyilvántartásba vett 

adóalany részére 

termékértékesítést, illetve 

szolgáltatásnyújtást 

teljesített, feltéve, hogy a 

számlában az áfa eléri 

vagy meghaladja a 

100 ezer forintot.  

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

