
tisztelt civil partnereink, immáron harmadszor várunk ajánlásokat a csendes csodák Díj-ra. Húsvét hétfőig várjuk jelöléseiket. Az adóbe-
vallásokkal egyidőben, az adózók adójuk 1%-át ajánlhatják fel valamely civil szervezet részére. érdemes tájékozódni! továbbá Hírekkel és 
pályázati lehetőségekkel igyekszünk segíteni civil partnereink munkáját. Keressenek minket elérhetőségeinken!                         
                                                                                                                                                                             Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

HÍRLEVÉL
online Hírlevelünkben a kék színnel írt linkekre kattintva a megfelelő oldalra jut!

2022/4 március

Felhívás
CSENDES CSODÁK díj III.
A Csendes Csodák Díj annak a természetes személynek adományozható, aki elsősorban Pest megyei közösség vagy 
közösségek értékteremtő, értékmegőrző tevékenységét elősegíti, támogatja, munkájával hozzájárul a civil szervezetek 
magas színvonalú működéséhez és ezért elismerésben még nem részesült. 
A díj alapítása mögött kettős indíttatás húzódik meg. Egyrészt a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ állandó 
felvidéki partnere, a Szövetség a Közös Célokért néhai igazgatója, Pogány Erzsébet emléke és tisztelete, aki egyik utolsó 
riportjában háttérembernek vallotta magát. Hitvallása alapján a SZAKC megalapította a Pogány Erzsébet Díjat hasonló 
célkitűzéssel. A hazai díjazás másrészt azon hűséges civil szolgák emlékére kerül létrehozásra, akiknek az immáron egy 
éve tomboló Korona vírus életüket követelte, különösen is munkájuk/szolgálatuk végzése során.
Évente legfeljebb egy díj adományozható, egy természetes személy részére, akár posztumusz.
A díjazott emléktárgyat, az adományozást igazoló oklevelet, valamint 100.000 Ft pénzjutalmat kap.
A díj adományozására a jövőben Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ által közzétett jelen felhívás alapján 
bárki tehet javaslatot. A beérkező javaslatokat a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya 
vezetőjének képviselője által vezetett bíráló bizottság véleményezi, rangsorolja és tesz javaslatot az adományozásra.
Javaslat beérkezését Húsvét hétfőig várjuk a ckszkpestmegye@gmail.com címen.

1%-ra jogosultak

Civil szervezetek 2022
Közlemény a 2022-es rendelkezőévre előzetesen regisztrált, szja 1%-os felajánlásra jogosult civil kedvezményezettekről.
A kimutatás a 2022. évben felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek adószámát, nevét, és székhelyét tartalmazza.
Ha Ön nem rendelkezett még az szja 1+1%-áról, azt a bevallásától függetlenül a 2022. rendelkezőévben május 20-áig 
megteheti. Rendelkező nyilatkozatát a legegyszerűbben az e-SZJA online felületén töltheti ki, ahol a program automati-
kusan vizsgálja, hogy a megjelölt szervezet jogosult-e a felajánlásra.

Tájékoztatjuk, hogy az online kitöltőfelület ügyfélkapus regisztráció nélkül is használható, akkor a rendelkező nyilatko-
zat csak kinyomtatva, papíralapon, lezárt borítékban nyújtható be a NAV-hoz.

A közzétett listát a NAV folyamatosan frissíti.

A kimutatás .pdf- és .xls- formátumban tölthető le.

A találatok maximum 8 oldalon jelennek meg, kérjük próbálja meg ennek megfelelően szűkíteni a keresési feltételt.

A találati lista az oszlopnevekre kattintva sorrendezhető.

Letöltés:
https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/regisztralt_civil

Forrás: nav.hu

http://ckszkpestmegye@gmail.com
https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/regisztralt_civil
http://nav.hu


energiatakarékosság
Tematikus hónap: Az energiatakarékosság világnapja

Március hatodikán tartjuk az energiatakarékosság világnapját, amit nálunk 2000 óta kerül megrendezésre, az-
zal a céllal, hogy remélhetőleg sokakat cselekvésre ösztönöz. Kevesen gondolnak ugyanis bele, hogy egy kis 
odafigyeléssel sok pénzt megtakaríthatunk a háztartásban. Fontos, hogy legyen egy nap, amely a környezettu-
datosságra, fenntarthatóságra és az energiatakarékosságra hívja fel a figyelmet.

Ahogy a Föld népessége egyre csak nő, az egy főre eső erőforrások pedig csökkennek, egyre fontosabb témák-
ká válik az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások. A nagy kérdés: hogyan lehet rávenni az embe-
reket, hogy legalább egy kicsit környezettudatosabban éljék mindennapjaikat? Az egyik válasz a világ minden 
táján megrendezésre kerülő energiatakarékossági világnap, és sok egyéb, az egész március hónapot átölelő 
program, kezdve a gyerekrajzversenyektől a március 28-i Föld Órájáig, amikor is az egész Föld “elsötétül” egy 
szűk 60 percre.

Így csökkentheted az áramfogyasztásod!
Az a jó a takarékoskodásban, hogy ha jól csinálod, a pénztárcádon is megérzed a hatását. És van is mit megtakarítani, 
mert a Nemzetközi Energiaügynökség jelentése szerint a háztartások teljes áramfogyasztásának 15%-át a stand by üzem-
módban hagyott készülékek teszik ki. Ezzel pusztán Európában megközelítőleg 13 millió eurót dobunk ki a kukába.

A képernyőkímélő nem csökkenti a monitor energiafelhasználását, ha muszáj, használd inkább az alvó üzemmódot, de az 
a legjobb, ha kikapcsolod a készüléket.
A laptopot ne használd hálózatról! Bár már vannak olyan készülékek, amelyek nem terhelik az akkumulátort, amikor fel 
vannak töltve, mégis az a legjobb, ha az aksi feltöltése után a gépet leveszed a hálózatról. Így energiát sem pazarolsz, és a 
laptopod telepje is tovább fogja bírni. (Személyes tipp: én a régebbi típusú laptopomból otthoni használatakor kiveszem 
az aksit, és tápról használom, így az akkumulátor alig van használatban, ami évekkel nyújtja meg az élettartamát.) 

Érdemes LED-re váltani
Az evidens, hogy kikapcsoljuk a tévét, és lekapcsoljuk a villanyt, ha nem használjuk, de igazán megéri LED-es világítást 
felszerelni.

Vegyünk egy átlagos nappalit, ahol lóg egy csillár 4 db 40 W-os izzóval, van még egy íróasztal 1db 40W-os lámpával, to-
vábbá a kanapé mellett egy szintén 40W-os állólámpa. Az áram ára egy hétköznapi háztartásban átlagosan 36 Ft/kWh. 
Ha éves átlagban napi 3 órát használjuk az említett izzókat, kiszámolhatjuk, hogy ebben a képzeletbeli nappaliban évente 
9460 forintot költünk világításra.

Ezzel ellentétben, ha a 6 db 40W-os halogén izzót kiváltjuk 6 db 5W-os, fényerősségben (Lumenben) egyenértékű LED-iz-
zóval, az éves költségünk csupán 1183 forint. 

Így csökkentheted az áramfogyasztásod!
Az a jó a takarékoskodásban, hogy ha jól csinálod, a pénztárcádon is megérzed a hatását. És van is mit megtakarítani, 
mert a Nemzetközi Energiaügynökség jelentése szerint a háztartások teljes áramfogyasztásának 15%-át a stand by üzem-
módban hagyott készülékek teszik ki. Ezzel pusztán Európában megközelítőleg 13 millió eurót dobunk ki a kukába.

A képernyőkímélő nem csökkenti a monitor energiafelhasználását, ha muszáj, használd inkább az alvó üzemmódot, de az 
a legjobb, ha kikapcsolod a készüléket.
A laptopot ne használd hálózatról! Bár már vannak olyan készülékek, amelyek nem terhelik az akkumulátort, amikor fel 
vannak töltve, mégis az a legjobb, ha az aksi feltöltése után a gépet leveszed a hálózatról. Így energiát sem pazarolsz, és a 
laptopod telepje is tovább fogja bírni. (Személyes tipp: én a régebbi típusú laptopomból otthoni használatakor kiveszem 
az aksit, és tápról használom, így az akkumulátor alig van használatban, ami évekkel nyújtja meg az élettartamát.)

A konnektorban felejtett telefontöltő pár óra elteltével melegszik, és fogyasztja az áramot.
Érdemes LED-re váltani
Az evidens, hogy kikapcsoljuk a tévét, és lekapcsoljuk a villanyt, ha nem használjuk, de igazán megéri LED-es világítást 
felszerelni.
Vegyünk egy átlagos nappalit, ahol lóg egy csillár 4 db 40 W-os izzóval, van még egy íróasztal 1db 40W-os lámpával, to-
vábbá a kanapé mellett egy szintén 40W-os állólámpa. Az áram ára egy hétköznapi háztartásban átlagosan 36 Ft/kWh. 
Ha éves átlagban napi 3 órát használjuk az említett izzókat, kiszámolhatjuk, hogy ebben a képzeletbeli nappaliban évente 
9460 forintot költünk világításra.

Forrás: https://greendex.hu/energiatakarekossagi-vilagnap-tippek-amivel-a-bolygonak-es-a-penztarcadnak-is-segitesz/



Támogatás

Bizonyára sokan aggódva gondolunk a kárpátaljai testvérekre minden percben és imádságaink 
mellett azon tűnődünk, hogy hogyan tudunk minél szélesebb körben hathatósan a segítségükre 
lenni. 

Bizalommal felhívjuk a Pest megyei közösségeket, hogy minél többen keressenek kárpátaljai ma-
gyar közösségeket, akikkel felveszik a kapcsolatot és egymást erősítik és támogatják.

Amennyiben mint megyei szervezet, bárkinek ebben az ügyben a segítségére lehetünk, ezt ezúton 
is felajánljuk.

őrzője vagyok a testvéremnek



Pályázat

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Klímavédelmi akciótervhez kapcsolódóan 
pályázati kiírást tesz közzé az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelő-
zően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban 
forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt maximum 180 nap és 6000 km fu-
tásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépjármű) és/vagy 
elektromos robogók megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing (a továbbiakban 
együtt: lízing) keretében elektromos gépjárművek beszerzésének (a továbbiakban: beszerzés) támogatására.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom 
tisztábbá tétele.
Jelen pályázati konstrukcióra vonatkozóan a Támogató pályázatkezelési feladatait lebonyolító szervként az IFKA Köz-
hasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító szerv) végzi.
A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
- támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 1200 db.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT azonosító: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat. A tá-
mogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 000 000 000 Ft, azaz ötmilliárd forint. Személytaxi-szolgáltatás céljából 
beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjárművek beszerzésére ebből elkülönített keretösszeg: 2 000 000 000 Ft, azaz 
kettőmilliárd forint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre
3.1. Pályázatot benyújtani jogosultak köre, támogatott tevékenységek köre
a) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy
b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd,
c) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, 
költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság 
és végrehajtói iroda

4. Pályázattal elnyerhető támogatás
Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” (https://elektromobi-
litas.ifka.hu/hu/page/merchants) szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó 
beszerzéséhez nyújtható 

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Megfizetheto-aru-elektromos-gepjarmu-es-segedmotoros-kerekpar-robo-
go-beszerzesenek-tamogatasa

Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerék-
pár (robogó) beszerzésének támogatása

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Megfizetheto-aru-elektromos-gepjarmu-es-segedmotoros-kerekpar-robogo-beszerzesenek-tamogatasa
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Megfizetheto-aru-elektromos-gepjarmu-es-segedmotoros-kerekpar-robogo-beszerzesenek-tamogatasa


Köszönet
 

 

Tisztelt Civilek!  

 

A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Helyettes Államtitkársága a Civil Közösségi 
Szolgáltató Központok, valamint az Országos Vérellátó 
Szolgálat közreműködésével 2022. február 21-25. között 
immár hatodik alkalommal rendezte meg az Országos Civil 
Véradást, mely idén országszerte 45 helyszínen és 55 
véradási időponttal nyújtott lehetőséget a véradásra. 

Az önkéntes véradások általi segítségnyújtás lényegét az Országos Civil Véradás fővédnöke, 
a köztársasági elnök felesége találóan megfogalmazta. Herczegh Anita asszony – aki maga is 
rendszeres véradó – a rendezvény budapesti helyszínén személyesen is hangsúlyozta, „a 

véradás alkalmanként fél óra, másoknak viszont a gyógyulást, az életet jelentheti”. Ez most 
különösen fontos, mert a koronavírus-járvány miatt számos véradást elhalasztottak, így nagy 
szükség van a vérkészítményekre. 

Büszkén tájékoztathatom Önöket arról, hogy a 2019. áprilisában megszervezett I. Civil 
Véradás óta a rendezvénysorozat évről évre egyre sikeresebb mind a véradók számának 
folyamatos növekedését, mind pedig a rendezvény egyre nagyobb népszerűségét tekintve.   

A VI. Civil Véradással azonban most rég várt és lélektanilag jelentős mérföldkőhöz 
érkeztünk: Önöknek hála a rendezvény eddigi történetének számszerűsíthetően is legjobb 
eredményét értük el, hiszen a sikeres véradások száma országszerte meghaladta az 1000 főt. 
Több mint 1000 fő nyújtotta karját, hogy emberek életét tudja megmenteni. 

Ez az összefogás példaértékű, különösen azokban a nehéz időkben, amiket most élünk meg. 
Hazánk kisebb és nagyobb civil szervezetei erejükön felüli, azonnali humanitárius 
összefogással bizonyítják a magyar emberek segíteni akarását a szomszédos országban 
kialakult háborús helyzetben is. 

Szeretném őszinte elismeréssel ezúton is megköszönni a Civil Közösségi Szolgáltató 
Központok kollégáinak országszerte végzett szervezői munkáját, az Országos Vérellátó 
Szolgálat munkatársainak pedig a segítő együttműködést valamennyi véradás sikeres 
lebonyolítása érdekében. Azoknak a civil szervezeti vezetőknek és tagoknak, a magyar civil 
szervezetek támogatóinak és barátainak, tehát minden civil véradónknak, akik vérüket önként 
felajánlva ez alkalommal is segítették a vérkészítmények folyamatos biztosítását rászoruló, 
beteg embertársaink számára, mindannyian nagy hálával tartozunk.  

Köszönöm áldozatos segítségüket és önkéntes részvételüket a VI. Országos Civil Véradáson!  

 

További munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánok!  

 

            Szalay-Bobrovniczky Vince 

       civil és társadalmi kapcsolatokért felelős  
            helyettes államtitkár 

VI. Civil Véradás 



Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.  www.ckszkpestmegye.com  

Mail: ckszkpestmegye@gmail.com  facebook: https://www.facebook.com/ckszkpestmegye
         

Kapcsolat:  Hétfő-péntek 08.00-12.00-ig   -   Szombat-vasárnap: Zárva  mail: ckszkpestmegye@gmail.com 
Szakmai vezető: Dr. Bóna Zoltán            Szakmai tanácsadó: Nagyné Dr. Csobolyó Eszter             Szakmai koordinátor: Mikó F. László

Telefon: +36 24/656-905, +36 20/311-1877

Tisztelt Civil Partnereink, 
kihelyezett irodáink működnek Újhartyánban (Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár  Újhartyán, Újsor u. 3.1, 2367) és 
Gödöllőn (Gödöllői Civil Kerekasztal godolloi-civilek.hu). A térségi szervezetek forduljanak hozzájuk bizalommal!

Kihelyezett irodáink

Program

Találkozunk a
Pomázi Teleki-Wattay kastélyban.

Találkozunk a
Pomázi Teleki-Wattay kastélyban.

Az Aranybulla és a magyar nemzet
ellenállási joga

Az Aranybulla és a magyar nemzet
ellenállási joga

Sok szeretettel várjuk a Szó-rakózó
Magyar estek sorozat 13. elõadására
Sok szeretettel várjuk a Szó-rakózó
Magyar estek sorozat 13. elõadására

dr. Zétényi Zsoltdr. Zétényi Zsolt

Az elõadás sorozatot a Magyarok Szövetsége
Pomázi Csoportja szervezi.

Pomáz, Templom tér 3.Pomáz, Templom tér 3.

Elõadó:Elõadó:

2022. március 10-én csütörtökön 18:00-tól.2022. március 10-én csütörtökön 18:00-tól.

800 éves az Aranybulla és bõ 1000 éves
a Magyar jogrend

800 éves az Aranybulla és bõ 1000 éves
a Magyar jogrend

A belépés díjtalan, de támogatást a szervezõk elfogadnak.
A helyszín biztosítása miatt elõzetes bejelentkezést kérünk

az msz.pomaz@gmail.com címen vagy
a 20/350-9721-es telefonszámon.

A belépés díjtalan, de támogatást a szervezõk elfogadnak.
A helyszín biztosítása miatt elõzetes bejelentkezést kérünk

az msz.pomaz@gmail.com címen vagy
a 20/350-9721-es telefonszámon.

https://www.ckszkpestmegye.com
http://ckszkpestmegye@gmail.com
https://www.facebook.com/ckszkpestmegye

