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Kedves Civil Partnereink! 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület munkavállalói jelen hírlevélben kívánnak beszámolni a 

partnerek részére a 2018. május hónapban megvalósult rendezvényekről, eseményekről 

valamint számos civil és egyéb szervezetekkel kapcsolatos információt is tartalmaz.  

Sikeres és eredményes munkát kívánunk 2018. júniusban!  

Amennyiben kérdése van a hírlevélben megjelent információkkal kapcsolatban keresse 

munkatársainkat: 

 

Aranyosi-Varga Alida:  

+36-20/220-2921 

Hadházi Anna:  

+36-20/365-3277 

 

Serfőzőné Bencsik Margit:  

+36-20/220-5961 

Varga Ferenc:  

+36-20/220-7415 

Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum munkatársai 
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Civilek a Fiatalokért Egyesület projektbeszámolója 

2018. május hónapban az EFOP-1.2.1-15-2016-00680 azonosítószámú projekt 

keretén belül három workshopot szervezett és valósított meg a szervezet, mely 

rendezvényeken a résztvevők száma 95 fő volt. 

Workshopok 

1. Workshop időpontja: 2018. május 12. 10.00-13.00 
Téma: Gyermeknevelés, -gondozás 
Címe: Egészségünk megőrzése 
Előadó: Tóthné Berekméri Dalma 
 

2018. május 12. (szombat) a Civilek a Fiatalokért Egyesület a Halápon a Gyermekekért 

Közhasznú Egyesülettel együttműködve szervezte meg a projekt 26. workshopját 

Debrecen-Halápon. 

A workshop célja, hogy felhívjam a tanyavilágban élő emberek figyelmét az egészség 

fontossága, az egészségmegőrzésre. A rendezvény célcsoportja elsősorban ott élő fiatalok, 

szülők és családosok voltak, azonban szép számmal vettek részt szépkorúak is. 

A rendezvény a halápi háziorvos, Dr. Czifra Árpád Népbetegségek című előadásával 

kezdődött, mivel fontosnak tartom, hogy az emberek tisztában legyenek a betegségek 

súlyával és, hogy egy-egy apró cselekedett is egy hatalmas lépés a saját szervezetünk 

számára. 
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Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 

 

Ahhoz, hogy a rendezvény még színvonalasabb legyen felkértem Dr. Ács Máriát neurológiai 

főorvos asszonyt, Dr. Vonház Pétert tűdőgyógyászt, Bánfi Ildikót a Holnapon Egyesület 

elnökét, valamint Kósa-Nagy Ildikót gyógymasszőrt és természetgyógyászt, hogy a 

rendezvény helyszínén kis csoportokban tartsanak felvilágosító, tájékoztató előadásokat. 

         
Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 

 

A rendezvényen az érdeklődők allergiatesztet készíthettek, melyre hatalmas érdeklődés 

mutatkozott. 

A rendezvényen közel 40 fő vett részt. 

 

 
2. Workshop időpontja: 2018. május 12. 16.00-19.00 
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Téma: Gyermeknevelés, -gondozás 
Címe: Egészséges táplálkozás a gyerekkortól 
Előadó: Tóthné Pásztor Ágnes 
 
2018. május 12. (szombat) a Civilek a Fiatalokért Egyesület a Karikás Egyesülettel 

közösen együttműködve szervezett családi délutánt a Hajdú-Bihar megyei családok 

részére, melynek helyszíne a Debreceni Ifjúsági Ház nagyterme volt.  

A workshop témájához igazodva a célcsoport fiatal szülők és családok voltak, akik a 

rendezvényre gyermekeikkel együtt érkeztek. Amíg a kicsit kreatívkodtak kézműves 

asztaloknál, népdalt tanultak a Törköly zenekar segítségével, táncoltak és mozogtak, addig 

a szülők az előadóval (Tóthné Pásztor Ágnes) az egészséges táplálkozás lépéseit, előnyeit 

és fontosságát beszélték át. A beszélgetés alatt szóba került az óvodai, iskolai menza és az 

elmúlt években történt étkezési változások az oktatási intézményekben. 
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Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 

 

A rendezvényen körülbelül 40 fő vett részt, akik beszélgettek, akik élményeket szereztek a 

3 órás rendezvény ideje alatt. 

 

 

3. Workshop időpontja: 2018. május25. 9.00-12.00 
Téma: A fiatalok családi életre való felkészítése 
Címe: Word és Excel használata a mindennapokban 
Előadó: Tóth Gergő 
 

2018. május 25. (péntek) a Civilek a Fiatalokért Egyesület a hajdúhadházi Földi János 

Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szilágyi Dániel Úti 

Tagintézményében szervezett workshopot elsősorban 7. és 8. osztályos tanulók részére.  

A résztvevő fiatalok, elsősorban általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói az informatika 

rejtelmeivel, szépségeivel és a jövőbeni beadandók, házi feladatok gyors megoldásaival 

ismerkedtek meg jelen workshop keretén belül.  

A workshop tematikája: 

9.00-9.10: Regisztráció, azaz jelenléti ív aláírása, a rendezvény ismertetése; 

9.10-9.15: Köszöntő beszédek (Civilek a Fiatalokért Egyesület részéről Hadházi Anna, mint 

a projekt szakmai vezetője, valamint a Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény vezetője, Tóthné Komor Enikő); 
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9.15-10.00: A számítógép hardveres és szoftveres felépítésének átismétlése, a számítógép 

munkában történő használatának átbeszélése, a MS Office programok (Word, Excel, Power 

Point) fontos szerepének megvitatása a munka világában, majd ezen témákhoz kapcsolódó 

rövid teszt kitöltése; 

10.00-10.10: Szünet – Catering (ásványvíz, üdítő, szendvics, rágcsálnivalók); 

10.10-11.00: Word és Excel használatával különböző feladatok megoldása, mint 

szövegszerkesztés, táblázat kitöltése, formázása, stb.; 

11.00-11.10: Szünet – Catering (ásványvíz, üdítő, szendvics, rágcsálnivalók); 

11.10-11.55: A megoldott feladatok átbeszélése, jelen workshop értékelése, a felmerült 

kérdések megválaszolása, megvitatása 

11.55-12.00: A feladatokra kapott pontok alapján a 3 legjobb diák részére édesség, 

csokoládé kiosztása. 
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Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 

Civil hírek 

A beszámoló benyújtásához hasznos információk 

A beszámolók a 2017. tárgyévre a PK-341, PK-342 illetve a PK-341p, PK-342p 

nyomtatványokon nyújthatóak be. 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő szabályokról szóló 2011. 

évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 105.§ (1) bekezdése alapján a beszámolót az elektronikus 

eljárásra kötelezett szervezet kizárólag elektronikus úton (Cégkapun vagy Ügyfélkapun 
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keresztül) nyújthatja be. A Cnytv. 8. §-a alapján elektronikus eljárásra kötelezett a 

közhasznú szervezet, illetve a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a 

köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos sportági 

szakszövetség, a szövetség valamint a közalapítvány.  

Ügyfélkapun történő eljárás esetén amennyiben nem a szervezet képviselője küldi be a 

beszámolót saját Ügyfélkapuján keresztül, akkor a képviselő által a beküldő részére adott – 

a letétbe helyezés és közzététel céljából történő benyújtásra, viszontválasz fogadására 

történő – meghatalmazását a polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény 325.§ 

alapján teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az űrlaphoz elektronikus 

formába átalakítva - pdf formátumban - csatolni kell. A meghatalmazást minden egyes 

beszámolóhoz csatolni kell, de ez lehet ugyanaz az okirat, amely általános és visszavonásig 

érvényes, formai követelménye nincs.  

Amennyiben a kérelmező a fent meghatározottak alapján nem kötelezett elektronikus 

eljárásra, választása szerint a beszámolót előterjesztheti elektronikus úton (Cégkapun 

illetve Ügyfélkapun keresztül) vagy papír alapon, postai úton (1363, Budapest, Pf.24), 

illetve személyesen, ügyfélfogadási időben az OBH Országos Nyilvántartási Irodájának 

ügyfélszolgálatán (1055, Budapest, Szalay utca 16.).  

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy a Cnytv. 6. §- a alapján a beszámolók – papír 

alapon is – kizárólag az erre rendszeresített PK-nyomtatványokon nyújthatóak be (ehhez 

kérjük, hogy a nyomtatványok "P" jelű változatait használják).  

  

A beszámoló elektronikus megküldését a Központi Rendszer (KR) ún. „Feladási igazolás”-

ban igazolja vissza (ezt a visszaigazolás dokumentumot a benne szereplő 27 jegyű 

informatikai azonosító miatt az OBH-tól érkező érdemi válaszig érdemes megtartani).  

Az Értesítési tárhely alapbeállítása szerint a KR-től kapott igazolások (Feladási illetve 

Letöltései) nem jelennek meg a Beérkezett üzenetek között. Amennyiben a jobb felső 

sarokban lévő piros "Szűrés" megnyitásával, a "Kivéve rendszerüzenetek" elől kiveszi a 
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pipát, a beérkezett üzenetek között megtalálhatóak lesznek a Feladási és Letöltési 

igazolások is. 

Forrás: www.nonprofit.hu 

 

A GDPR alkalmazása, hasznos információk 

Több magyar és külföldi szervezet foglalta össze az új adatvédelmi rendelet információit és 

ad segítséget civil szervezeteknek ennek alkalmazásához. 

Hogyan kezelje a szervezet a személyes és egyéb bizalmasan kezelendő adatokat? 

A legtöbb civil szervezet kezel személyes adatokat. Ezeket érdemes két nagy csoportra 

elkülöníteni: 

 vannak a szervezettel, a munkatársakkal, munkaviszonnyal kapcsolatos adatok, 

 és azok, amelyek a szervezet működése során keletkeznek, a szervezet másoktól 

gyűjti be és tárolja őket. 

A törvény értelmében minden olyan adat személyes adatnak minősül, amely kapcsolatba 

hozható az érintettel – különösen ilyen a neve, azonosítója, telefonszáma, email címe, 

lakcíme, és azok is, amelyekből következtetéseket lehet levonni az érintettre nézve. 

 

A személyes adat kategóriáján belül külön kört alkotnak a különleges adatok, amelyek 

olyan érzékeny információk, amelyek a nemzetiségre, politikai, vallási meggyőződésre, 

szexuális életre vagy beállítottságra, egészségi állapotra vagy éppen kóros szenvedélyre 

utalnak. 

A személyes adatnak kezelője az, akinél az adat van, vagyis az is adatkezelésnek minősül, 

hogyha az adatok egy senki által nem használt pendrive-on vagy egy fiók mélyén 

elsüllyesztett papíron szerepelnek. A három fő tudnivaló ennek kapcsán: 
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1. az adatkezelés csak meghatározott célhoz kötött lehet (és ha a cél megvalósul, az 

adatokat törölni kell); 

2. az adatkezelés csak az érintett beleegyezésén alapulhat, az erről szóló dokumentummal 

az adatkezelőnek kell tudnia bizonyítani, hogy az adatkezelés jogszerű; 

3. az adatkezelő felelőssége, hogy gondoskodjon az adatok védelméről, vagyis hogy azok ne 

kerüljenek át máshoz. 

2018. május 25.-től lép hatályba az adatvédelemről szóló egységes EU-s szabályozás, az 

Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR). A GDPR sok változást hoz, az alábbiakban 

áttekintjük a legfontosabb szempontokat, amikre érdemes odafigyelni az adatkezelés 

során. 

Önellenőrző kérdések: 

Milyen személyes adatokkal dolgozunk és milyen adatokat kezelünk? 

Hol tároljuk ezeket az adatokat? (online, papíron, fájlokban stb.) 

Milyen módon szivároghatnak ki az adatok? Mit teszünk egy adatszivárgás esetén? 

Ki férhet hozzá az adatokhoz a szervezeten belül és kívül? (zárható szekrényben vannak? 

jelszóval védett fájlban? link birtokában bárki hozzáférhet az adatokat tartalmazó fájlhoz? 

stb.) 

Mi(k) az adatkezelés célja(i)? Megvalósultak ezek a célok, vagy még folyamatban vannak? 

Milyen hozzájárulást adtak a természetes személyek az adatkezeléshez? 

Fontos, hogy az adatok kezelésének kell, hogy legyen valamilyen jogalapja. Ez civil 

szervezetek esetében leginkább az lehet, hogy az érintett hozzájárul az adatai kezeléséhez. 

A hozzájárulás ténye az érintettektől származó, az adatkezelésre vonatkozó, írásbeli 

hozzájárulási nyilatkozattal bizonyítható, ezt az adat kezelőjének kell megőriznie. 

Javasoljuk, hogy az adatkezelés csak a feltétlenül szükséges ideig és csak a feltétlenül 
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szükséges adatokra vonatkozzon, azokat az adatokat, amelyek nem ilyenek, javasoljuk 

törölni. 

Az adatkezelésre felhatalmazó hozzájárulásokat meg kell őrizni. A GDPR szerint az 

adatkezelőnek utólag is tudnia kell igazolni, hogy az érintettek a rendeletnek megfelelően 

hozzájárultak az adatkezeléshez. Ennek megfelelően a hozzájárulásokat meg kell őrizni, 

lehetőleg úgy, hogy visszakereshető legyen és kérés esetén törölni is lehessen a kérdéses 

adatokat. 16. év alattiak adatait csak a szülői hozzájárulással szabad kezelni. Ezt a 

fentieknek megfelelően dokumentálni kell. 

Érdemes felülvizsgálni a meglévő adatvédelmi szabályzato(ka)t, adatvédelmi 

tájékoztatókat, egységesíteni és a szervezet honlapján is közzétenni azokat. A tájékoztató 

térjen ki az érintetteknek a kezelt adataival kapcsolatos jogaira is, ilyen például az adatok 

törléséhez való jog (az ún. elfeledtetéshez való jog). 

Jó, ha van a szervezetben egy adatvédelmi felelős, aki tisztában van az adatvédelem 

szabályaival és odafigyel az adatok jogszerű kezelésére. Természetesen ez a 

munkaidejének csak kis részét köti majd le (a kezelt adatok mennyiségétől függően), de 

jobb, ha van valaki, akinek a dedikált feladata, hogy átgondolja a szervezeten belül az 

adatkezelési folyamatokat, és maximalizálja a személyes adatok védelmét, szükség esetén 

pedig hatásos lépéseket tudjon tenni. 

Ha ún. adatvédelmi incidens történik, vagyis illetéktelen személyhez vagy nyilvánosságra 

kerülnek a személyes adatok, akkor ezt a lehető leghamarabb jelenteni kell az adatvédelmi 

hatóságnak (NAIH). 

Forrás: www.nonprofit.hu 

Pályázati lehetőség 

Jótettekkel egy jobb világért! című pályázat 

A dm, az idei évben a Civil Impact-tel együttműködve írta ki a „Jótettekkel egy jobb világért” 

pályázatát civil szervezetek számára. A 25. születésnapját ünneplő dm országszerte 25 
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szervezet kezdeményezését támogatja egyenként 500-500 ezer forinttal. A civil 

szervezetek májustól adhatják be pályázataikat online a www.dm-egyuttegymasert.hu 

oldalon 2018. május 2-május 31-ig. 

A projektek az alábbi kategóriákhoz kapcsolódhatnak:  

 egészséges életmódra nevelést népszerűsítő programok,  

 szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek támogatása,  

 környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés.  

A nyertes pályázatok kiválasztása két fázisban zajlik: szakmai zsűri választja ki a 10 

legjobbnak ítélt ügyet, a közönség pedig 15 pályázatnak szavazhat bizalmat a pályázati 

oldalon júniusban. 

Forrás: www.dm-egyuttegymasert.hu 

 

 

 

http://www.dm-egyuttegymasert.hu/

