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 HÍRLEVÉL – 2015. október 9. 

 

Kedves olvasó! 

 

Ön a Vas Megyei Civil Információs Centrum elektronikus hírlevelét olvassa. 

Reméljük, talál benne Ön és civil szervezete számára hasznos információkat.  

A hírlevelet lemondani, valamint a helyi civil szervezetekkel kapcsolatos információkat a hírlevélben, 

weblapon történő közlésre a vasicic@gmail.com  címen lehet.  

Várjuk Facebook oldalunkon, amelyen szintén értékes információkhoz, és a civileket érintő 

érdekességekről, lehetőségekről tájékozódhat. Kedvelje a Vas Megyei Civil Információs Centrumot 

(https://hu-hu.facebook.com/vasicic ), hogy Ön is elérhesse ezeket az információkat!  

 

PÁLYÁZATOK  
 

 
KPMG FELELŐS TÁRSADALOMÉRT PROGRAM, 2015  

A KPMG 2015-ben is meghirdeti pályázati programját, amelynek célja a közhasznú szervezetek 
fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása. Ennek keretében komplex 
együttműködési lehetőséget kínálunk oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi területen működő, 
Magyarországon bejegyzett, közhasznú nonprofit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi 
vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét, vagy pénzügyi, 
gazdasági fejlesztését kiemelten kezelő szervezetek. 

Mit kínál a KPMG a nyertes szervezetek részére?  
A Pályázat nyertesei részére a KPMG komplex együttműködési lehetőséget kínál a 2016-os évre, amely 
az alábbi elemeket tartalmazza: 

1. Pro bono szolgáltatás  
A KPMG a pénzbeli támogatás mellett pro bono - anyagi ellenszolgáltatás nélküli - szakmai 
szolgáltatást kínál az együttműködő szervezetnek az alábbi területeken:   
Könyvvizsgálat  
Adótanácsadás, Átvilágítási és adóvizsgálati tanácsadás  
Közvetett adó (áfa)-tanácsadás  
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Személyi jövedelemadóval és TB-vel kapcsolatos tanácsadás    
Társasági adóval kapcsolatos tanácsadás   
Adózási hírlevél  
Vezetési tanácsadás, üzleti hatékonyság fejlesztése  
Szervezeti struktúra áttekintése és fejlesztése  
Folyamatfejlesztés (elsődlegesen támogató területeken)   
HR tanácsadás (elsődlegesen támogató területeken)   
Költséghatékonysági átvilágítás    
Informatikai tanácsadás Informatikai rendszer bevezetés előkészítésének támogatása   
Projekt megvalósítási terv készítés támogatása   
Belső rendszerek és folyamatok informatikai kontrollpontjainak ellenőrzése  
Pénzügyi tanácsadás Pénzügyi átvilágítás   
Üzleti terv elkészítésének támogatása  
Számviteli tanácsadás   
Pályázatkészítés szakértői támogatása, technikai segítségnyújtás   
Belső ellenőrzési, megfelelőségi szolgáltatás   
Fenntarthatósági tanácsadás 

2. Adomány működési költség támogatására  
A KPMG által biztosított támogatási keret: minimum 250 000 Ft, maximum 750 000 Ft. A megpályázni 
kívánt összeget és annak tervezett felhasználását a pályázónak jeleznie kell a jelentkezéskor, de a 
támogatás mértékéről a zsűri dönt. 

3. Lecserélt számítógépek  
A KPMG munkatársai által már nem használt, de működőképes eszközök átadása jogtiszta 
szoftverekkel.  

Pályázat meghirdetése: 2015. szeptember 28. 

Pályázat beadási határideje: 2015. november 20. 15:00 

Eredményhirdetés: 2016. január 15. 

A pályázatról bővebben:  
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e9db454ca54419c5c1257ecf
0045f184?OpenDocument 
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MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM  

A MOL Magyarország kétfordulós pályázatot hirdet az alábbi három kategóriában: 
 
A. kategória:  
- közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén 
 
B. kategória:  
- társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén 

C. kategória:  
- közösségi kertek létesítése Budapesten  

A létrehozott, felújított területnek mindhárom kategória esetében közösségi funkciókat kell ellátnia, a 
közösség használatára kell készülnie. 

A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és 
pénzügyi elszámolása után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület 
kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a 
munkálatokat és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív bevonásával, részvételével kell 
elvégezni. 

A pályázatokat kizárólag a http://www.molzoldovezet.hu weboldal online rendszerében lehet beadni. 

Ötletpályázatok beérkezésének határideje: 2015. október 21. (szerda) 16.00 

Bővebben a pályázatról:  
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/77a496849adcbe04c1257ec
4002f8e24?OpenDocument  

A felhívás részletesen: http://www.molzoldovezet.hu/felhivas  
 

JOGÉRVÉNYESÍTÉS: A GYANÚSÍTOTT VAGY VÁDLOTT SZEMÉLYEK JOGAINAK 
MEGERŐSÍTÉSE  
Cselekvési támogatás a gyanúsított vagy vádlott személyek jogainak megerősítését támogató (nemzeti 
és transznacionális) projektek finanszírozása céljából.   
A felhívás célja az Európai Parlament és Tanács 2013/48/EU irányelvének a büntetőeljárás  során és az 
európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról,  
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valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a 
szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való 
jogról; az Európai Bizottság C(2013) 8179/2 számú ajánlásának a szabadságuktól megfosztott 
gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,  valamint az európai elfogatóparancshoz 
kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről, valamint az Európai Bizottság C(2013) 8178/2 
számú, a gyanúsított vagy vád alá helyezett veszélyeztetett személyek védelméről a büntetőeljárásban 
című ajánlásának megfelelő alkalmazásához és vizsgálatához való hozzájárulás.  

A pályázatok további célja lehet a vádlott eljárási jogainak jogorvoslatok általi fejlesztéséhez, az 
előzetes letartóztatások korlátozásához való hozzájárulás. Az Európai Bizottság a 2013/64/EU, az 
értelmezéshez és fordításhoz való jogról a büntetőeljárásban, illetve a 2012/13/EU, az információhoz 
való jogról a büntetőeljárásban című irányelvek végrehajtásának módjával foglalkozó nemzeti és 
transznacionális projekteket is támogatja. 

Határidő: 2015. október 28. 

Bővebben: http://palyazatokmagyarul.eu/index.php?id=jogervenyesites-a-gyanusitott-vagy-vadlott-
szemelyek-jogainak-megerositese&k=00100000  

 

A KREATÍV EURÓPA IRODA FELHÍVÁSA  
A európai együttműködési projektek támogatásának fő célja az európai kulturális és kreatív ágazatok 
transznacionális és nemzetközi működési kapacitásának megerősítése, a kulturális és kreatív alkotások 
országok közötti forgalmának fellendítése, valamint a kulturális és kreatív szereplők, különösen a 
művészek nemzetek közötti mobilitásának előmozdítása. (Kreatív Európa Iroda).   
Az információs anyagok elérhetők a Kreatív Európa Program fülön belül az Európai Együttműködési 
Projekteknél.  

Beadási határidő: 2015. október 7.  
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33941   

 

LÉPJ VELÜNK!”- TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS PROGRAM  

Második alkalommal hirdeti meg az UniCredit Bank és az UniCredit Alapítvány társadalmi célú 

pályázatát nonprofit szervezetek számára. A „Lépj velünk!” – társadalmi innovációs program 2015. évi 

újdonsága, hogy a pályázó non-profit szervezetek az összesen elnyerhető 60.000 euró támogatáson túl 

fél éven át tartó szakmai mentorálást is kapnak, amibe az UniCredit vezető menedzserei is 

bekapcsolódnak.  
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A program keretében megnyíló pályázatra olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várják, melyek nem 

közvetlen pénzügyi támogatást biztosítanak magánszemélyek és szervezetek számára, hanem 

projektjeikkel fenntartható módon támogatnak olyan hátrányos helyzetű helyi közösségeket és 

családokat (például fogyatékkal élőket vagy veszélyeztetett helyzetű fiatalokat) akik saját munkájuk és 

tevékenységük révén szeretnének javítani életkörülményeiken.  

Az összesen 60.000 euró támogatási összegből 55.000 eurót közvetlenül nyerhetnek el a zsűri által a 

legjobbnak ítélt pályázók, 5.000 eurót az UniCredit Bank munkatársai szavaznak meg az általuk 

legsikeresebbnek ítélt projekt számára.  

A program meghatározó részét képezi a nyertesek számára biztosított, az igényeiknek megfelelő 

mentorálási program, ami azt a célt szolgálja, hogy a megvalósult projektek hosszútávon fenntartható 

társadalmi hatást érjenek el. A szakmai támogatást a program együttműködő partnere a NESsT 

Magyarország biztosítja, a mentorálásban az UniCredit Bank vezető menedzserei is részt vesznek. 

A pályázatok benyújtási határideje 2015. október 31. A részletes kiírásról az érdeklődő 

szervezetek a www.unicreditbank.hu  és a www.nesst.org oldalakon tájékozódhatnak.  

 

Kiírásról bővebben:  

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/620baa7323751e74c1257ec

300334f0e?OpenDocument  

 

PÁLYÁZAT TEHETSÉGES MAGYAR FIATALOK TÁMOGATÁSÁRA  

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet tehetséges magyar fiatalok nemzetközi 

tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatására.   
Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, 

diákolimpiákon való részvételének támogatására a Nemzeti Tehetség Program keretében. Az NTP-

NTV-P-15 kódszámmal kiírt pályázat keretében a 30. életévüket be nem töltött magyarországi fiatalok 

részvételét támogatják külföldi tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyeken. Az elnyerhető 

támogatás összege legalább 300 ezer, de legfeljebb 5 millió forint lehet. A támogatásra szánt 

keretösszeg 81,7 millió forint. A pályázatok benyújtása folyamatos 

A legvégső pályázati határidő: 2016. február 29.  

Bővebb információ:  

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ; 1381 Budapest, Pf. 1412., E: ntp@emet.gov.hu  

I: www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program159/  

T: (06 1) 795-5800, (06 1) 795-5800 (06 1) 795-5800, (06 1) 795-5800 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉPÜLET UTÓLAGOS SZALMABÁLA SZIGETELÉSÉRE  

A Magyar Szalmaépítők Egyesülete pályázatot hirdet épület utólagos szalmabála szigetelésére non-

profit szerveteknek.  

A megvalósítás módszertana:  

Egyesületünk vállalja, hogy a kiválasztott épületet műszaki szempontból megvizsgálja és megkeresi azt 

a szigetelési formát, amellyel az épületet a legkorszerűbben le lehet szigetelni. Megtervezzük a 

kérdéses csomópontokat, és a nyertes szervezet hatékony és tevőleges együttműködésével legkésőbb 

2016. áprilisáig kivitelezzük a beruházást.  

 

A munka közös elvégzésére szervezünk egy (igény esetén kétszer) 4-6 napos 10-12 önkéntes 

bevonásával megvalósuló elméleti és gyakorlati képzést, melynek keretein belül megvalósul az épület 

leszigetelése. 

A pályázat beküldési határideje: 2015.10.15.  

A nyertes pályázó értesítésének határideje: 2015.11.15.   

A pályázatról bővebben: szalmaepitok.hu 

 

PÁLYÁZAT KINCSES KULTÚRÓVODA 2016 CÍMRE  

Idén első alkalommal hirdeti meg a Kincses Kultúróvoda pályázatot az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma. Cél az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítése, illetve a 

két terület értékeinek elismerése.   
A pályázat elő szeretné segíteni, hogy az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális 

intézmények nevelést támogató programjait, és a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be 

az óvodák pedagógiai programjába.  

A „Kincses Kultúróvoda 2016” címet 10 intézmény nyerheti el.  

A pályázó intézménynek be kell mutatnia, hogy pedagógiai programjában kiemelt szerepet játszanak a 

kulturális tartalmak, s hogy tevékenysége során igénybe vette az intézményen kívüli kultúra-közvetítő 

lehetőségeket. A díjazott intézmény az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil 

szervezetek szolgáltatásait integráló, komplex kulturális programcsomagot nyer a 2016-2017-es 

tanévre.  

 

A pályázatok beadási határideje: 2015. október 15.  

A részletes kiírás: kormany.hu 
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PÁLYÁZAT CIVIL ÉS ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZÁMÁRA A FOGYASZTÓK 

PÉNZÜGYI KULTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSÉRE ÉS A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG 

NÖVELÉSÉRE  

A Magyar Nemzeti Bank a társadalmi felelősségvállalás stratégiai céljai között feladatának tekinti a 

pénzügyi kultúra és ismeretterjesztés, a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó 

közgazdasági és társadalmi gondolkodás, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer és 

infrastruktúra fejlesztését, ezért részt vállal a civil fogyasztóvédelmi szervezetek pénzügyi 

fogyasztóvédelmi tevékenységének támogatásában. 

A magyar lakosság pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztatása és pénzügyeikhez kapcsolódó jogorvoslati 

lehetőségeinek biztosítása kiemelt társadalmi és gazdasági érdek. Kiemelten fontos a fogyasztók 

pénzügyi kiszolgáltatottságának jelentős mértékű csökkentése, a pénzügyi fogyasztóvédelmi 

jogorvoslati érdekeik érvényesítésének széleskörű elősegítése, valamint a lakosság pénzügyi 

tudatosságának növelése. 

Az aktuális piaci helyzetre vonatkozóan és a fenti célok megvalósításának érdekében a Magyar 

Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja nyílt pályázatot hirdet civil és érdekvédelmi 

szervezetek számára a fogyasztók pénzügyi kultúrájának fejlesztésére és a pénzügyi tudatosság 

növelésére. 

A pályázatok beérkezési határideje: 2015. október 26. hétfő, 16 óra 

A postai úton vagy személyesen (1013 Budapest, Krisztina körút 39. címre) benyújtott jelentkezéseknél 

a borítékra kérjük, írják rá: „Pénzügyi kultúra fejlesztése és pénzügyi tudatosság növelése”. A pályázati 

kiírással kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket a civilhalo@mnb.hu e-mail címre várjuk. 

Bővebben: www.mnb.hu  
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HÍREK 

 

KÖZLEMÉNY SZJA 1%-OS FELAJÁNLÁSSAL ÉRINTETT REGISZTRÁLT 

KEDVEZMÉNYEZETTEKRŐL 

A kimutatásban azon kedvezményezettek tételes adatai szerepelnek a 2015. szeptember 1-i 

állapot szerint, amelyeket a magánszemélyek érvényesen jelöltek meg a 2015. rendelkező évi 

Szja 1%-os rendelkező nyilatkozataikban, és a javukra érvényesen felajánlott Szja 1% összege 

eléri vagy meghaladja a 100, Ft-ot.  

A 2015. szeptember 1-i állapot szerint. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) az alábbiakban ad tájékoztatást a személyi 

jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 

CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.) 6/A. § (2) bekezdése alapján a törvény 4. § (1) bekezdésében 

és 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekről, a kedvezményezett adószámának, 

nevének, székhelyének, a kedvezményezettet megillető összegnek és a kedvezményezett javára 

érvényesen rendelkezők számának megjelölésével.  

A NAV 2015. szeptember 4-étől elektronikus levélben is tájékoztatta a regisztrált kedvezményezetteket 

a felajánlott összeg várható nagyságáról. 

A kimutatásban azon kedvezményezettek tételes adatai szerepelnek a 2015. szeptember 1-i állapot 

szerint, amelyeket a magánszemélyek érvényesen jelöltek meg a 2014. adóévi (2015. rendelkező évi) 

Szja 1%-os rendelkező nyilatkozataikban, és a javukra érvényesen felajánlott Szja 1% összege eléri 

vagy meghaladja a 100,-Ft-ot.  

 

A kimutatásban szerepelnek a 2015. évben technikai számmal rendelkező, a lelkiismereti és 

vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 

szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyházak, a kiemelt költségvetési előirányzat, valamint az 

Szf. tv. 4. § (1) bekezdése szerinti civil kedvezményezettek.  

 

A NAV - a vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében, a 2015. rendelkező évtől kezdődően - a 

kiutalást a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek hivatalból teljesíti, így a 

kedvezményezettek részéről ezzel kapcsolatban további teendő nincs. Az összeg kiutalását a korábban 

a 1437A vagy 14EGYREG nyomtatványon megadott számlaszámra teljesíti az adóhatóság. 

 

mailto:vasicic@gmail.com
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Felhívjuk szíves figyelmüket, amennyiben a kedvezményezett köztartozással rendelkezik, annak erejéig 

a NAV a kiutalást nem teljesítheti, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész 

utalható ki. Kérjük, hogy a maradéktalan kiutalás érdekében esetleges köztartozását mielőbb rendezze! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció visszavonásig érvényes, a NAV internetes honlapján az SZJA 1+1%-

os menüpontban található az érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája. A 

listában szereplő regisztrált szervezeteknek új regisztrációs kérelmet nem kell benyújtaniuk. 

A kimutatás pdf. és xls. formátumban tölthető le. 

listák, forrás: www.nonprofit.hu ; www.nav.gov.hu 

A NAV sajtótájékoztató anyaga a 2015-ös évi felajánlásokról 

 

A VAS MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM ÁLTAL SZERVEZETT 

INFORMÁCIÓS NAPOK  

Információs napjainkra egyesületek, alapítványok, szövetségek képviselőit, tagjait, önkénteseit, aktív 

segítőit várjuk! A civilek mellett állami, önkormányzati, egyházi szervezetek, vállalkozások részvételére 

is számítunk! 

VASVÁR – 2015. OKTÓBER 7. SZERDA 17.00  

Nagy Gáspár Kulturális Központ, Tretter-terem (9800 Vasvár, Bartók B. u. 4.)       

Partnerünk a program  népszerűsítésében: Nagy Gáspár Kulturális Központ 

Program:   
Köszöntő 

 Hasznos tudnivalók a közfoglalkoztatásról civil szervezeteknek  
előadó: Rodler Tamás, osztályvezető – Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatási Osztály 

Az előadás során minden olyan gyakorlati tudnivalót, információt megszerezhet, mely segítheti 

egyesületét, alapítványát abban, hogy részt vehessen a közfoglalkoztatási programokban és az 

adminisztrációs teendőket teljesítve eredményes közfoglalkoztatóvá válhasson. 

 A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI) bemutatása, a Vas Megyei Iroda 

tevékenysége, feladatai  

előadó: Éles Krisztina, irodavezető-helyettes – NMI Vas Megyei Irodája 

 

mailto:vasicic@gmail.com
http://www.vasicivil.hu/
http://www.nav.gov.hu/data/cms381426/Kozlemeny_a_2015._rendelkezo_evben_a_maganszemelyek_altal_ervenyesen_megjelolt__legalabb_100__Ft_Szja_1__os_felajanlassal_erintett_kedvezmenyezettekrol.pdf
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 Az NMI Vas Megyei Irodájának együttműködési lehetőségei Vas megyei civil szervezetekkel 

A műhelybeszélgetés során lehetőség nyílik az NMI és a civil szervezetek közötti 

együttműködési tervek, kapcsolódási pontok megfogalmazására, egymás jó gyakorlatainak 

megismerésére. Emellett jövőbeli pályázati tervek átgondolására is alkalom adódik. 

Az információs nap előadásainak témáival kapcsolatban bővebben az alábbi weboldalakon 

tájékozódhat: 

 Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Portál: www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu/a-

kozfoglalkoztatasrol  

 Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) tevékenységei: www.nmi.hu  

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Egy szervezet részéről több 

fő regisztrációját is elfogadjuk. A rendezvényre történő regisztrációjukat a  vasicic@gmail.com  e-mail 

címen várjuk október 5-ig! 

Reméljük, megtisztel bennünket a jelenlétével! 

A rendezvény a „KRÍZIS HELYZETEK ORVOSLÁSÁRA NYÚJTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK„ CÍMŰ 

MŰHELY-TALÁLKOZÓ keretében kerül megrendezésre a „Területi együttműködést segítő programok 

kialakítása a Vasi Hegyháton” című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0039 azonosító számú pályázati 

támogatásból. 

 

RÉPCELAK – 2015. OKTÓBER 12. HÉTFŐ 17.00  

Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár (9653 Répcelak, Bartók B. u. 55.)                

Partnerünk a program népszerűsítésében: Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 

Program:  

 Köszöntő 

 Hasznos tudnivalók a közfoglalkoztatásról civil szervezeteknek 

előadó: Rodler Tamás, osztályvezető – Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatási Osztály 

Az előadás során minden olyan gyakorlati tudnivalót, információt megszerezhet, mely segítheti 

egyesületét, alapítványát abban, hogy részt vehessen a közfoglalkoztatási programokban és az 

adminisztrációs teendőket teljesítve eredményes közfoglalkoztatóvá válhasson. 

mailto:vasicic@gmail.com
http://www.vasicivil.hu/
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 A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI) bemutatása, a Vas Megyei Iroda 

tevékenysége, feladatai  

előadó: Benkőné Klára Júlia, területi koordinátor – NMI Vas Megyei Irodája 

 Az NMI Vas Megyei Irodájának együttműködési lehetőségei Vas megyei civil szervezetekkel 

A műhelybeszélgetés során lehetőség nyílik az NMI és a civil szervezetek közötti együttműködési 

tervek, kapcsolódási pontok megfogalmazására, egymás jó gyakorlatainak megismerésére. Emellett 

jövőbeli pályázati tervek átgondolására is alkalom adódik. 

Az információs nap előadásainak témáival kapcsolatban bővebben az alábbi weboldalakon 

tájékozódhat: 

 Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Portál: www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu/a-

kozfoglalkoztatasrol  

 Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) tevékenységei: www.nmi.hu  

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Egy szervezet részéről több 

fő regisztrációját is elfogadjuk. A rendezvényre történő regisztrációjukat a  vasicic@gmail.com  e-mail 

címen várjuk október 10-ig! 

Reméljük, megtisztel bennünket a jelenlétével! 

 

SZENTGOTTHÁRD – 2015. OKTÓBER 15. CSÜTÖRTÖK 17.00 

Civil Iroda (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)                

Partnerünk a program  népszerűsítésében: Szentgotthárdi Civil Fórum 

Program:  

 Köszöntő 

 Hasznos tudnivalók a közfoglalkoztatásról civil szervezeteknek 

előadó: Rodler Tamás, osztályvezető – Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatási Osztály 

Az előadás során minden olyan gyakorlati tudnivalót, információt megszerezhet, mely segítheti 

egyesületét, alapítványát abban, hogy részt vehessen a közfoglalkoztatási programokban és az 

adminisztrációs teendőket teljesítve eredményes közfoglalkoztatóvá válhasson. 

mailto:vasicic@gmail.com
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 A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI) bemutatása, a Vas Megyei Iroda 

tevékenysége, feladatai  

előadó: Éles Krisztina, irodavezető-helyettes – NMI Vas Megyei Irodája 

 Az NMI Vas Megyei Irodájának együttműködési lehetőségei Vas megyei civil szervezetekkel 

A műhelybeszélgetés során lehetőség nyílik az NMI és a civil szervezetek közötti együttműködési 

tervek, kapcsolódási pontok megfogalmazására, egymás jó gyakorlatainak megismerésére. Emellett 

jövőbeli pályázati tervek átgondolására is alkalom adódik. 

Az információs nap előadásainak témáival kapcsolatban bővebben az alábbi weboldalakon 

tájékozódhat: 

 Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Portál: www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu/a-

kozfoglalkoztatasrol  

 Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) tevékenységei: www.nmi.hu  

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Egy szervezet részéről több 

fő regisztrációját is elfogadjuk. A rendezvényre történő regisztrációjukat a  vasicic@gmail.com  e-mail 

címen várjuk október 13-ig! 

Reméljük, megtisztel bennünket a jelenlétével! 

 

CELLDÖMÖLK – 2015. OKTÓBER 19. HÉTFŐ 17.00 

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár (Celldömölk dr. Géfin tér 1.)     

Partnerünk a program  népszerűsítésében: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 

 

Program:  

 Köszöntő 

 Hasznos tudnivalók a közfoglalkoztatásról civil szervezeteknek 

előadó: Rodler Tamás, osztályvezető – Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatási Osztály 

Az előadás során minden olyan gyakorlati tudnivalót, információt megszerezhet, mely segítheti 

egyesületét, alapítványát abban, hogy részt vehessen a közfoglalkoztatási programokban és az 

adminisztrációs teendőket teljesítve eredményes közfoglalkoztatóvá válhasson. 
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 A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI) bemutatása, a Vas Megyei Iroda 

tevékenysége, feladatai 

előadó: Éles Krisztina, irodavezető-helyettes – NMI Vas Megyei Irodája 

 Az NMI Vas Megyei Irodájának együttműködési lehetőségei Vas megyei civil szervezetekkel 

A műhelybeszélgetés során lehetőség nyílik az NMI és a civil szervezetek közötti együttműködési 

tervek, kapcsolódási pontok megfogalmazására, egymás jó gyakorlatainak megismerésére. Emellett 

jövőbeli pályázati tervek átgondolására is alkalom adódik.  

 

Az információs nap előadásainak témáival kapcsolatban bővebben az alábbi weboldalakon 

tájékozódhat: 

 Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Portál: www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu/a-

kozfoglalkoztatasrol  

 Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) tevékenységei: www.nmi.hu  

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Egy szervezet részéről több 

fő regisztrációját is elfogadjuk. A rendezvényre történő regisztrációjukat a  vasicic@gmail.com  e-mail 

címen várjuk október 17-ig! 

Reméljük, megtisztel bennünket a jelenlétével! 

 

KŐSZEG – 2015. OKTÓBER 26. HÉTFŐ 17.00 

Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9.) 

Partnerünk a program népszerűsítésében: Írottkő Natúrparkért Egyesület 

 

Program:  

 Köszöntő 

 Hasznos tudnivalók a közfoglalkoztatásról civil szervezeteknek 

előadó: Rodler Tamás, osztályvezető – Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatási Osztály 

Az előadás során minden olyan gyakorlati tudnivalót, információt megszerezhet, mely segítheti 

egyesületét, alapítványát abban, hogy részt vehessen a közfoglalkoztatási programokban és az 

adminisztrációs teendőket teljesítve eredményes közfoglalkoztatóvá válhasson. 
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 A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI) bemutatása, a Vas Megyei Iroda 

tevékenysége, feladatai 

előadó: Benkőné Klára Júlia, területi koordinátor – NMI Vas Megyei Irodája 

 Az NMI Vas Megyei Irodájának együttműködési lehetőségei Vas megyei civil szervezetekkel 

A műhelybeszélgetés során lehetőség nyílik az NMI és a civil szervezetek közötti együttműködési 

tervek, kapcsolódási pontok megfogalmazására, egymás jó gyakorlatainak megismerésére. Emellett 

jövőbeli pályázati tervek átgondolására is alkalom adódik. 

Az információs nap előadásainak témáival kapcsolatban bővebben az alábbi weboldalakon 

tájékozódhat: 

 Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Portál: www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu/a-

kozfoglalkoztatasrol  

 Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) tevékenységei: www.nmi.hu  

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Egy szervezet részéről több 

fő regisztrációját is elfogadjuk. A rendezvényre történő regisztrációjukat a  vasicic@gmail.com  e-mail 

címen várjuk október 24-ig! 

Reméljük, megtisztel bennünket a jelenlétével! 

 

SÁRVÁR – 2015. NOVEMBER 2. HÉTFŐ 17.00 

Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár (9600 Sárvár, Várkerület 1.) 

Partnerünk a program népszerűsítésében: Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 

 

Program:  

 Köszöntő 

 Hasznos tudnivalók a közfoglalkoztatásról civil szervezeteknek 

előadó: Rodler Tamás, osztályvezető – Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatási Osztály 

Az előadás során minden olyan gyakorlati tudnivalót, információt megszerezhet, mely segítheti 

egyesületét, alapítványát abban, hogy részt vehessen a közfoglalkoztatási programokban és az 

adminisztrációs teendőket teljesítve eredményes közfoglalkoztatóvá válhasson. 
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 A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI) bemutatása, a Vas Megyei Iroda 

tevékenysége, feladatai 

előadó: Benkőné Klára Júlia, területi koordinátor – NMI Vas Megyei Irodája 

 Az NMI Vas Megyei Irodájának együttműködési lehetőségei Vas megyei civil szervezetekkel 

A műhelybeszélgetés során lehetőség nyílik az NMI és a civil szervezetek közötti együttműködési 

tervek, kapcsolódási pontok megfogalmazására, egymás jó gyakorlatainak megismerésére. Emellett 

jövőbeli pályázati tervek átgondolására is alkalom adódik. 

Az információs nap előadásainak témáival kapcsolatban bővebben az alábbi weboldalakon 

tájékozódhat: 

 Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Portál: www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu/a-

kozfoglalkoztatasrol  

 Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) tevékenységei: www.nmi.hu  

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Egy szervezet részéről több 

fő regisztrációját is elfogadjuk. A rendezvényre történő regisztrációjukat a  vasicic@gmail.com  e-mail 

címen várjuk október 31-ig! 

Reméljük, megtisztel bennünket a jelenlétével! 

 

INFORMÁCIÓS NAP A VISEGRÁDI ALAP PÁLYÁZATAIVAL KAPCSOLATBAN 

A Vas Megyei Civil Információs Centrumot működtető Hegypásztor Kör partnerségi információs napot 

szervez, mely a Visegrádi Alap pályázataival kapcsolatban kerül megrendezésre! Információs napunkra 

egyesületek, alapítványok, szövetségek képviselőit, tagjait, önkénteseit, aktív segítőit várjuk! A civilek 

mellett állami, önkormányzati, egyházi szervezetek, vállalkozások részvételére is számítunk!  

A pályázati tájékoztató fórum időpontja és helyszíne: 

2015. OKTÓBER 9. PÉNTEK 16.00 

Szombathely Horváth Boldizsár körút 9. nagyterem  

(a nagyterem az épület hátsó udvarán lévő parkolója felől közelíthető meg) 

Partnerünk a program népszerűsítésében: Szombathelyi Civil Kerekasztal 
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Program:  

 Köszöntő 

 Tájékoztatás a Nemzetközi Visegrádi Alap pályázati lehetőségeiről 

Előadó: Antall-Horváth Veronika, az Alap magyarországi megbízottja 

A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) az 1991 óta létező visegrádi együttműködés (V4-ek) egyetlen 

intézményesített nemzetközi szervezete. 2000-ben alapították, fő célja a tagországok civil 

kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatása. Ennek eszköze az Alap által kidolgozott 

pályázatok és ösztöndíjak rendszere, amely nyitva áll minden, a négy ország bármelyikének 

állampolgárságával rendelkező személy, vagy az ezen országok bármelyikében bejegyzett civil 

szervezet előtt. Az Alap fő célja, hogy elősegítse a V4 országok közötti szorosabb együttműködést a 

kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén egyéni vagy közös kulturális és tudományos rendezvények 

támogatásával, az oktatás és a diákcserék előmozdításával, illetve a kölcsönös turizmus fejlesztésével. 

Ennek legfontosabb eszköze a pályázatok és ösztöndíjak rendszere, amelyre az országok által 

befizetett pénzösszegeket fordítják. Az Alap elnökségét úgynevezett rotációs rendszerben félévente 

más-más alapító ország látja el, az angol elnevezések ABC-rendjében. Hivatalos nyelve az angol. 

Bővebb információ: http://visegradfund.org/home/  

A programon történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Egy szervezet részéről több 

fő regisztrációját is elfogadjuk. A rendezvényre történő regisztrációjukat a vasicic@gmail.com e-mail 

címen várjuk október 8-ig!   Reméljük, megtisztel bennünket a jelenlétével! 

 

A PANNON TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET RENDEZVÉNYEI 

A 2014-2020-ig tartó időszakban a Szombathelyi Járásban a Leader tervezési feladatot és a HACS 

megalakításának jogosultságát a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület átalakulását követően a Pannon 

Térségfejlesztő Egyesület kapta meg. A helyi fejlesztési stratégiát a térséghez tartozó 39 település 

vezetőivel, civil szervezeteivel, vállalkozásaival közösen, a helyi igényekhez igazodva szeretnék 

elkészíteni.  

A rendezvények tematikája minden esetben azonos. 
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Helyszín Időpont 

Salköveskút, Művelődési Ház (9742 Salköveskút, Március 15. tér 

2.) 

2015. október 5. 17 óra 

Sorokpolány, Művelődési Ház (9773 Sorokpolány, Fő u. 104.) 2015. október 13. 17 óra 

Sé, Faluház (9789 Sé, Szabadság u. 29.) 2015. október 15. 17 óra 

Vasszécseny Polgármesteri Hivatal (9763 Vasszécseny, Petőfi S. 

u. 11.) 

2015. október 20. 17 óra 

Vép, Művelődési Ház és Könyvtár (9751 Vép, Kolozsvári u. 3/a.) 2015. október 27. 17 óra 

  

Térségi rendezvények tematikája: 

A Pannon Térségfejlesztő Egyesület köszöntője 

Polgármesteri köszöntő 

Az újonnan elfogadott Vidékfejlesztési Program ismertetése 

Beszélgetés, fórum a térségi fejlesztési tervekről 

  

 

MEGHÍVÓ A HELYI TERMÉK ÉVE SZAKMAI FÓRUMÁRA – 2015. MÁSODIK FÉLÉV 

A Földművelésügyi Minisztérium kiemelt figyelmet fordít a helyi termékek előállításának ösztönzésére, 

az értékesítési csatornák növelésére és a termékek fogyasztókkal történő megismertetésére, ezért a 

2015-öt a Helyi termék évének nyilvánítja.  

 A Helyi termék éve program egyik kiemelt célja, hogy a helyi termékeket gyártók szakmai ismeretei 

bővüljenek, és kérdéseikre választ kapjanak. Ezért a Földművelésügyi Minisztérium a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Nemzeti Művelődési Intézettel, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamarával közösen a termelők számára szakmai fórumokat szervez az ország számos pontján. Az 

országos programsorozat 2016. március végéig tart. 
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A szakmai fórumok állandó programja és előzetes helyszínei 2015. első félévében: 

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételei 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Az élelmiszerek jelölésével és szabályozásával kapcsolatos legfontosabb információk  

Földművelésügyi Minisztérium, Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 

Helyi termelői piac nyitásával, üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalók 

Élelmiszer értékesítés feltételei a helyi termelői piacon 

Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Hogyan védjük termékeinket? Az eredetvédelem és a védjegyek jelentősége 

A Hagyományok-Ízek-Régiók  (HÍR) védjegy program a hagyományos termékek piacra jutása 

érdekében   

Földművelésügyi Minisztérium, Eredetvédelmi Főosztály 

Adózással kapcsolatos általános információk 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Kerekasztal beszélgetés (Helyi jó példák bemutatkozása, kérdések-válaszok) 

Vas megyében a rendezvény időpontja: 2015.október 14.  

Helyszíne: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Vas Megyei Közgyűlés - Megyeháza 

Regisztráció: 

https://docs.google.com/forms/d/1TAhkE1L4f_WbaaFCp0s96sde3UttwBqUZJCn3yBdmXM/viewf

orm?c=0&w=1  

Telefonon: 30/ 726 2936, 30/ 726 2936 
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A VAS MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM DÍJMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ 
SZOLGÁLTATÁSAI 

I. Tanácsadások: 

A Civil Információs Centrumban folyamatosan működő szakmai tanácsadással segíti a civil szervezetek 

munkáját. Tanácsadásaink személyesen, telefonon és email-en is elérhetőek. 

A személyes tanácsadások kizárólag előzetes egyeztetés, bejelentkezés alapján vehetőek igénybe, a 

sorban állás elkerülése érdekében. 

A tanácsadásokra való bejelentkezés, a tanácsadásokkal kapcsolatos egyeztetés az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén lehetséges: 

- 36-30-5858-322 telefonszámon 

-  vasicic@gmail.com e-mail címen 

 

Tanácsadások típusai: 

 Jogi, közhasznúsági tanácsadás  

 Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás 

 Pályázati tanácsadás 

 Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás 

 Forrásteremtési tanácsadás 

 Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás 

 Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése a határon túli civil 

szervezetekkel együttműködve 

 

II. Információs szolgáltatások:                                                                                          

1. partnerségi információs nap szervezése                                                                     

2. kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok 

lebonyolítása)                       

3. civil szervezetek adatbázisa:  

Kétféle adatbázist működtetünk:  

- Az egyik adatbázis elérhető a honlapon keresztül a Civil Szervezet menüpontban: ide azok a civil 

szervezetek kerülnek, akik regisztráltak az adatbázisba. Amennyiben szeretné, hogy az Ön civil 

szervezete is bekerüljön az adatbázisunkba, úgy kérjük regisztrálja szervezetét a honlapunk Civil 

szervezet regisztráció menüpontján keresztül! 

- A másik egy belső úgynevezett ügyfél adatbázis, mely nem nyilvános, nem érhető el a honlapon 

keresztül: ide azok a civil szervezetek kerülnek, melyek részt vettek valamely általunk szervezett 

eseményen, tanácsadáson 
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4. önkormányzati civil referensek, civil ügyekkel foglalkozó köztisztviselők, közalkalmazottak 

adatbázisa 

5. megyei civil hang-képtár   

Olyan civil szervezetek történetét, eseményeit, programjait, jó gyakorlatait mutatjuk be hangfelvétellel, 

képanyaggal melyek tevékenysége példaértékű lehet a megyében működő többi civil szervezet 

számára           

 

III. Infokommunikációs szolgáltatások                                                                            

1. elektronikus hírlevél megjelentetése a  vasicic@gmail.com  e-mail címen keresztül. 

A hírlevelek tartalmazzák az aktuális civil szervezeteket érintő eseményeket, CIC eseményeket, híreket, 

pályázatokat. 

Amennyiben hírlevelet szeretne tőlünk kapni, úgy kérjük jelezze azt a  vasicic@gmail.com e-mail címen. 

2. gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele a www.vasicivil.hu-n  

3. információs tartalmak, hírek közzététele a www.vasicivil.hu-n  

4. információk biztosítása az EMMI által működtetett honlap számára 

 

IV. Képzési szolgáltatások:                                                                                

1. a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések  

 

V. Egyéb szolgáltatások:                

1. CIC partneri hálózati munkában való részvétel                                                                        

2. más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés                              

3. civil szervezetek és munkatársaik számára biztosított érdekvédelmi és érdekképviseleti 

tevékenység, jogsegély 

jogsegély szolgálat 3 témában: 

- civil szervezetek által sérelmezett közigazgatási határozatok, törvényszéki határozatok, végzések felül 

vizsgálata, ügy képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában 

- civil szervezetek munkavállalóinak munkajogi érdekképviselete, segítség nyújtás a jogsérelem 

orvoslásában 

- fogyatékkal élőkkel (értelmileg fogyatékos, autista…) foglalkozó civil szervezetek jogsérelmeinek ügy 

képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában 

4. nyilvántartott közmunkások végzettség és/vagy képzettség szerinti munkához jutásának és 

végleges elhelyezkedésének segítése elsősorban a megye (főváros) területén működő civil 

szervezeteknél 

5. Mi is szolgáltatunk: Összegyűjtjük a megyei civil szervezetek szolgáltatásait egy adatbázisba.  

Célja, hogy a szervezetek megismerjék egymás szolgáltatásait, ezáltal lehetőséget teremtve arra, hogy 

üzleti alapon civil a civiltől vegyen igénybe szolgáltatásokat   

(pl.: rendezvény szervezés, kézműves foglalkozás tartása, amatőr művészeti tevékenység…) 
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