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Júniusi hírlevél 

Civilek a Fiatalokért Egyesület projektbeszámolója 

 

Kedves Civil Partnereink! 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület munkatársai jelen hírlevelünkben kívánunk beszámolni a 2019. 

június hónapban megvalósult eseményeinkről. Hírlevelünkből továbbá értesülhetnek aktuális 

pályázati felhívásokról, illetve egyéb szervezeteket érintő információt is tartalmaz. 

Tájékoztatás civil szervezetek nyilatkozat tételi kötelezettségéről  

Összhangban a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvénnyel (rövidítve: Pmt.), felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra, 

hogy minden üzleti kapcsolattal rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet képviselőjének ismételten nyilatkoznia kell a jogi személy vagy a jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint a tényleges 

tulajdonosra vonatkozó adatokról. 

 

A civil szervezet bankszámláját vezető pénzintézet a nyilatkozat elmulasztása esetében a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint köteles megtagadni az érintett ügyfél 

megbízásainak és ügyleteinek teljesítését, azaz akár támogatási pénzek felhasználásától, vagy 

Szja 1%-kal kapcsolatos tranzakcióktól is eleshet a szervezet. 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyilatkozatok megtételére 2019. június 26-ig van lehetőség. 

 

Mivel a nyilatkozattétel formája pénzintézettől függően eltérhet, kérjük, hogy szíveskedjenek 

erről a számlavezető fiókban tájékozódni. 
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Forrás: http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/tajekoztatas-civil-

szervezetek-nyilatkozat-teteli-

kotelezettsegerol;jsessionid=b0dd582aa635d6eb0cd9f9f1eeb7?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.i

nfo.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%2

6p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D1 

 

 

Országos Mentőszolgálat  
  

LEGYÉL HŐS! 

Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál  

Csatlakozz hozzánk, ha   

- 18-22 éves vagy, és  

- befejezted középiskolai tanulmányaidat és -nincs aktív tanuló/hallgatói jogviszonyod és  -nincs 

munkaviszonyod.   

Mit kínálunk az önkéntes munka mellett?   

- gyakorló mentőápoló képzés (OKJ 54 723 01)  ingyenes!  

- szakmaspecifikus nyelvi képzés   ingyenes!  

- karrier tanácsadás  

Miért érdemes?   

- 6 hónapig önkéntese lehetsz az OMSZ-nak, eddig finanszírozzuk képzésed költségeit is  

- hordhatod a mentősök egyenruháját  

 

 

http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/tajekoztatas-civil-szervezetek-nyilatkozat-teteli-kotelezettsegerol;jsessionid=b0dd582aa635d6eb0cd9f9f1eeb7?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/tajekoztatas-civil-szervezetek-nyilatkozat-teteli-kotelezettsegerol;jsessionid=b0dd582aa635d6eb0cd9f9f1eeb7?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/tajekoztatas-civil-szervezetek-nyilatkozat-teteli-kotelezettsegerol;jsessionid=b0dd582aa635d6eb0cd9f9f1eeb7?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/tajekoztatas-civil-szervezetek-nyilatkozat-teteli-kotelezettsegerol;jsessionid=b0dd582aa635d6eb0cd9f9f1eeb7?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/tajekoztatas-civil-szervezetek-nyilatkozat-teteli-kotelezettsegerol;jsessionid=b0dd582aa635d6eb0cd9f9f1eeb7?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/tajekoztatas-civil-szervezetek-nyilatkozat-teteli-kotelezettsegerol;jsessionid=b0dd582aa635d6eb0cd9f9f1eeb7?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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- együttműködsz a mentésben  

- motivációt kaphatsz pályaválasztásodhoz  

- részvételedet pénzbeli jutalommal honoráljuk.    

VÁRJUK JELENTKEZÉSED!  

További információk: http://toborzas.mentok.hu 
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http://toborzas.mentok.hu/
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A Hajdú-Bihar megyei Egyenlő Esély Egyesülettel részt vettünk a 2019. június 19-én megtartott 

önkéntességhez kapcsolódó kerekasztal beszélgetésen Hajdúböszörményben Civil szervezetek 

képviselőivel, az Új Nemzedék Központ munkatársával, valamint Önkéntesek részvételével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. június 21-én a Debreceni Nagyerdőért Egyesület elnökével, Marincsák Ibolyával vártuk 

szeretettel a segítőkész véradókat 18.00 óráig a Debreceni Ifjúsági Ház Galéria termében! 
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A határon átnyúló érdekképviseleti pályázatokról egyeztettünk a nagyszalontai MIDESZ 

képviselőjével, Cseke Sándorral 2019. június 21-én. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunán innen a legnagyobb! 

 

2018-ban az egyik legnagyobb hazai könnyűzenei eseményen 108 ezren szórakoztak 

Debrecenben, mikor is 19 programhelyszín,18 közérdekű helyszín, 30 attrakciós pont, összesen 

közel 70 helyszín várta a fesztiválozókat. Ez idén sem lesz másképp, a négy napos eseményen 

nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a civil faluban! Mi most is ott leszünk.  

Amennyiben kérdése van a hírlevélben megjelent információkkal kapcsolatban keresse 

munkatársainkat: 

Serfőzőné Bencsik Margit: 

+36-20/220-5961 

Aranyosi-Varga Alida: 

+36-20/220-2921 

Varga Ferenc: 

+36-20/220-7415 

 


