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Májusi hírlevél 

Civilek a Fiatalokért Egyesület projektbeszámolója 

 

Kedves Civil Partnereink! 

 

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

május hónapban megvalósult eseményeinkről. Hírlevelünkből továbbá értesülhetnek aktuális 

pályázati felhívásokról, illetve egyéb szervezeteket érintő információt is tartalmaz. 

 

Helyben maradásra ösztönöznék a hajdú-bihari fiatalokat 

Debrecen – Várják a pályázatokat a megyei önkormányzat ösztöndíjprogramjában.  

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló „Maradj Hajdú-Biharban” program célja, hogy a 

fiatalokat helyben maradásra ösztönözze. 

A megye 18 településéről, összesen 50 ezer forintos támogatásra pályázhatnak középiskolások és 

egyetemisták. 

Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, aki: 

 az ösztöndíj elnyerésére irányuló pályázata benyújtásakor a 16. életévét betöltötte, de a 

27. életévét még nem töltötte be, 

 a pályázata benyújtásakor aktív (nem szünetelő) tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezik, 
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 akinek a magatartás és szorgalom érdemjegy nélkül számított tanulmányi eredménye, a 

pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, aktív tanulmányi félévében legalább a 

közepes tanulmányi átlagot eléri, 

 a pályázat benyújtásakor egyéb, uniós forrásból finanszírozott ösztöndíjban nem részesül, 

 még nem részesült a jelen rendelet szerinti ösztöndíj támogatásban. 

Az elbíráláskor előnyben részesülnek azok, akik olyan szakképzettség megszerzése érdekében 

tanulnak, mely az egyes településeken hiányszakmának minősül. Továbbá előnyt élveznek azok 

a pályázók is, akik valamilyen közösségi szerepvállalás keretében önkéntes tevékenységükkel 

hozzájárulnak a helyi társadalom, a helyi közösségek építéséhez. 

Az egyösszegű juttatást összesen 400 fiatal kaphatja meg, több konzorciumban. A programban 

jelenleg szereplő települések a következők: 

 a Komádi és térsége konzorciumban Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, 

Magyarhomorog, Mezősas (80 fő), 

 a Nyíradony és térsége konzorciumban Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Fülöp, Nyíracsád, 

Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Vámospércs (160 fő), 

 a Hajdúhadház és térsége konzorciumban Hajdúhadház, Bocskaikert, Létavértes, Téglás, 

Újléta (160 fő). 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 31. 

Részletek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a felsorolt települések honlapján olvashatók. 

A programot a későbbiekben további településekre is kiterjesztik. 

(forrás: Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat) 

Forrás: http://civil-tanacsadas.hu/helyben-maradasra-osztonoznek-a-hajdu-bihari-fiatalokat/ 

 

http://civil-tanacsadas.hu/helyben-maradasra-osztonoznek-a-hajdu-bihari-fiatalokat/
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Megjelentek a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai 

programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható 

összevont támogatás 2019." című pályázati kiírások eredményei  

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból 

a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil szervezetek 

működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének 

biztosítására fordítható összevont támogatás 2019." című pályázati kiírásainak eredményei, 

melyek a http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok oldalon érhetők el. 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Forrás:http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/megjelentek-a-

%E2%80%9Ecivil-szervezetek-mukodesenek-biztositasara-vagy-szakmai-programjanak-

megvalositasara-es-mukodesenek-biztositasara-fordithato-

osszevont?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTA

NCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dvi

ew%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1  

 

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. 

http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok
http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/megjelentek-a-%E2%80%9Ecivil-szervezetek-mukodesenek-biztositasara-vagy-szakmai-programjanak-megvalositasara-es-mukodesenek-biztositasara-fordithato-osszevont?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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/megjelentek-a-%E2%80%9Ecivil-szervezetek-mukodesenek-biztositasara-vagy-szakmai-programjanak-megvalositasara-es-mukodesenek-biztositasara-fordithato-osszevont?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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/megjelentek-a-%E2%80%9Ecivil-szervezetek-mukodesenek-biztositasara-vagy-szakmai-programjanak-megvalositasara-es-mukodesenek-biztositasara-fordithato-osszevont?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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/megjelentek-a-%E2%80%9Ecivil-szervezetek-mukodesenek-biztositasara-vagy-szakmai-programjanak-megvalositasara-es-mukodesenek-biztositasara-fordithato-osszevont?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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/megjelentek-a-%E2%80%9Ecivil-szervezetek-mukodesenek-biztositasara-vagy-szakmai-programjanak-megvalositasara-es-mukodesenek-biztositasara-fordithato-osszevont?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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/megjelentek-a-%E2%80%9Ecivil-szervezetek-mukodesenek-biztositasara-vagy-szakmai-programjanak-megvalositasara-es-mukodesenek-biztositasara-fordithato-osszevont?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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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Forrás: http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/tajekoztatas-civil-

szervezetek-nyilatkozat-teteli-

kotelezettsegerol?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_I

NSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode

%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 

 

Megjelentek a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített 

támogatása 2019.” című pályázati kiírások eredményei  

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból 

a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Helyi és területi 

hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019." című pályázati kiírásainak 

eredményei, melyek a http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok oldalon érhetők el. 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Forrás:http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/megjelentek-a-

%E2%80%9Ehelyi-es-teruleti-hatokoru-civil-szervezetek-egyszerusitett-tamogatasa-2019-cimu-

palyazati-kiirasainak-

eredmenyei?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INST

ANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3D

view%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 

 

Közeledik a civil szervezeti beszámolók benyújtásának határnapja  

A civil szervezetek beszámolójukat közzététel céljából az üzleti év zárását követő év május 31-ig 

kötelesek az Országos Bírósági Hivatalnál (OBH) letétbe helyezni. 

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra is, hogy a jogszabályi kötelezettség mellett a Nemzeti 

Együttműködési Alap (NEA) 2020. évi – várhatóan 2019. október 1-jei dátummal kiírt – pályázatain való 

indulás miatt is fontos, hogy letétbe helyezett és közétett beszámolóval rendelkezzenek. 

A beszámoló letétbe helyezéséről bővebben a http://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/kozeledik-

civil-szervezeti-beszamolok-benyujtasanak-hatarnapja oldalon van lehetőség tájékozódni. 

A beszámoló elkészítésében a Civil Információs Centrumok munkatársai készséggel nyújtanak tanácsot, 

segítséget. 

Miniszterelnökség 

Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya 

http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/tajekoztatas-civil-szervezetek-nyilatkozat-teteli-kotelezettsegerol?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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/web/nea/tamogatasok
http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/megjelentek-a-%E2%80%9Ehelyi-es-teruleti-hatokoru-civil-szervezetek-egyszerusitett-tamogatasa-2019-cimu-palyazati-kiirasainak-eredmenyei?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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/megjelentek-a-%E2%80%9Ehelyi-es-teruleti-hatokoru-civil-szervezetek-egyszerusitett-tamogatasa-2019-cimu-palyazati-kiirasainak-eredmenyei?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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/megjelentek-a-%E2%80%9Ehelyi-es-teruleti-hatokoru-civil-szervezetek-egyszerusitett-tamogatasa-2019-cimu-palyazati-kiirasainak-eredmenyei?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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/megjelentek-a-%E2%80%9Ehelyi-es-teruleti-hatokoru-civil-szervezetek-egyszerusitett-tamogatasa-2019-cimu-palyazati-kiirasainak-eredmenyei?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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/megjelentek-a-%E2%80%9Ehelyi-es-teruleti-hatokoru-civil-szervezetek-egyszerusitett-tamogatasa-2019-cimu-palyazati-kiirasainak-eredmenyei?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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/megjelentek-a-%E2%80%9Ehelyi-es-teruleti-hatokoru-civil-szervezetek-egyszerusitett-tamogatasa-2019-cimu-palyazati-kiirasainak-eredmenyei?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%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://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/kozeledik-civil-szervezeti-beszamolok-benyujtasanak-hatarnapja
http://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/kozeledik-civil-szervezeti-beszamolok-benyujtasanak-hatarnapja
http://civil.info.hu/civil-informacios-centrumok
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Forrás:http://civil.info.hu/ja/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/kozeledik-a-civil-

szervezeti-beszamolok-benyujtasanak-

hatarnapja?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fja%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4

Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_

id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 

 

 

 

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 
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