
 

 

 

Nyílt pályázati felhívás 

 

a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., a Civil Centrum Alapítvány (CICE) és a 
Korona Immobilia Kft. kiírásában  

 
a 2018. évi Évszak Szervezete Programban való részvételre 

Székesfehérvár 

 

Az Évszak Szervezete Program 
 
A 3 kiíró partner összefogásával megvalósuló pályázati program célja, hogy segítse a 
székesfehérvári társadalmi szervezetek együttműködését, továbbá magánadománygyűjtő és 
kommunikációs készségeinek fejlesztését. 
 
A négy kiválasztott szervezet egy 12 hónapos periódusban a Tavasz, Nyár, Ősz, Tél 
szervezeteivé válhat 2018./2019. év folyamán és az alábbi lehetőségekkel élhet: 
 

1) magánadománygyűjtő (fundraising) képzésen részvétel (együtt a négy szervezetnek) 
tervezetten 2018. március folyamán; 

2) háromhavi fundraising mentorálás (szervezeti átvilágítással) kommunikációs terv 
készítésével egy adott ügyre fókuszálva szervezetenként:  

a. Tavasz szervezete: 2018. április - június,  
b. Nyár szervezete: 2018. július-szeptember,  
c. Ősz szervezete: 2018. október-december,  
d. Tél szervezete: 2019. január-március; 

3) a tanultak alapján szervezetek között tapasztalatok megosztása; 
4) nyilvános eseményen bemutatkozási lehetőség együttesen a négy szervezetnek 

tervezetten 2019. márciusban; 
5) 3 hónap alatt szervezetenként 3 x 8 óra időtartamban a MagNet Bank fehérvári fiókja 

mellett működő közösségi iroda ingyenes használata (felhasználható tetszőleges 
bontásban a három hónap alatt szervezetenként, akár 6 alkalommal 4 órában vagy egy 
adott alkalommal csak 2 órára, stb.); 

6) MagNet Bank civil számla nyitása és a bank adománygyűjtő programjaiban való 
részvétel (Közösségi Adományozási Program, Segítő Bankkártya Program, Egyéni 
Adományozási Program, Ajánlókártya, stb. – a szükséges feltételek teljesítése esetén). 

 

 
 



 

 

Kik pályázhatnak? 
 
Pályázhatnak azok a közhasznú jogállású1   

• egyesületek2 (a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével); 

• alapítványok3 (a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével); valamint 

• nonprofit jellegű4 gazdasági társaságok,  
 
amelyek megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek: 

● 2018. február 28. déli 12.00 óráig az on-line pályázati kérdőív kitöltésével kifejezésre 
juttatta szándékát, hogy szeretne bekerülni a programba, és eleget tett az alábbiakban 
részletezett adatszolgáltatási feltételeknek; 

● bejegyzett székhelye Székesfehérváron található, és működési területe is elsősorban 
ezt a régiót fedi le. 

 
Feltétel, hogy a pályázók megfeleljenek a fentiekben meghatározott kritériumoknak és 
fantáziát lássanak a közösségi bank gondolatában, az átláthatóságban és a 
fenntarthatóságban, egyetértsenek azzal, szívesen támogassák a CICE és a MagNet Magyar 
Közösségi Bank ez irányú törekvéseit és aktív résztvevőivé kívánnak válni a CICE programjainak 
és a MagNet Magyar Közösségi Bank Civil Kapcsolatok Programjának.  

 
A kiválasztás szempontjai 
 

1. Kiemelt szempont a kiválasztásnál, hogy a jelentkezővel interaktív, valódi 
együttműködést tudjon kialakítani a három kiíró. Egy közösség kialakítása a hosszú 
távú cél, amelyben megjelennek az együttműködés, az átláthatóság és a 
fenntarthatóság alapelvei. Nem egy szokványos adományozó – adományozott 
kapcsolat létrehozására törekednek a kiírók. Cél a tapasztalatok megosztása 
egymással, illetve a jógyakorlatok továbbadása civil szervezeteknek vagy akár más 
üzleti szereplőknek.  
 

2. A bemutatott kommunikálandó ügy mennyiben illeszkedhet egy sikeres 
adománygyűjtési kampányba és a szervezet on-line jelenléte milyen módon 
kapcsolható magánadománygyűjtéshez (pl. követők száma közösségi média 
felületeken, stb.). 

 
3. A szervezet tevékenységi körébe beemelt-e már szervezeti/társadalmi 

fenntarthatóságot segítő projektelemeket, mint például: 

                                                 
1 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 31-50. § 
2 Civil törvény 2. § 6. b) 
3 Civil törvény 2. § 6. c) 
4 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F.§ 



 

 

 
a) közösségépítést; 
b) értékelést, eredmény-, hatásmérést, 
c) erre épülő kommunikációt, 
d) önkéntesek toborzását/képzését, 
e) oktatási/nevelési aspektust; 
f) társadalmilag sérülékeny csoportok helyzetbe hozását; 
g) pro bono szolgáltatások igénybevételét, 
h) magánadomány-gyűjtés fejlesztését; 
i) vagy más források bevonását. 

 
4. Egyéb szempontok: 

• A szervezet aktív hálózatépítést folytat-e, azaz munkájával mennyire köt össze 
különböző területeket, más szervezeteket, szektorokat.  

• A partnerségi hálója és összefogási rendszere szoros és intenzív. 

• A szervezet célcsoportja Fejér megyében legyen. 

• Előny, ha a szervezet rendelkezik  
o munkaerővel, stabil önkéntes bázissal (azaz elégséges humán kapacitással 

az egy éves programban való részvételhez és kommunikációs kampány 
levezényléséhez), illetve  

o saját weboldallal és közösségi on-line jelentléttel, mert hitünk szerint 
mindez elengedhetetlen a felelős és fenntartható működéshez. 

• Aktív kommunikációt folytat és rendszeres kapcsolatban áll az ügyében 
érintettekkel, támogatókkal és önkéntesekkel. 

• A saját területén az érdekeltek nagy része tisztában van a szervezet létével, 
működésével és céljával. 

• A szervezet tevékenységéről, illetve projektjeiről szívesen és rendszeresen készít 
beszámolókat, amiket weboldalán közzétesz. 

• A szervezet kommunikációja inspiráló, valamint a projektleírásai és pályázati 
anyagai áttekinthetők, jól felépítettek és lényegre törőek, csakúgy, mint jelen 
pályázati felhívásra elküldött projektbemutatója. 

 
A jelentkezőket együttműködéseikre vonatkozó ötleteik és javaslataik alapján is értékeljük.  
 

A pályázás menete 
 
Pályázat benyújtása 2018. február 1-től a civilcentrum.hu oldalon található adatlap kitöltésével 
történik.   

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. 12. déli 12.00 óra. 
A fenti határidő végéig az internetes felületen történő regisztrációnak meg kell történnie, a 
határidő lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 



 

 

 
Az on-line pályázati adatlap kitöltése mellett szükséges egy nyilatkozat megküldése postai úton: 
A pályázó nyilatkozik arról, hogy az online kérdőíven feltüntetett adatok és információk a 
valóságnak megfelelnek.  
Cím: Civil Centrum Alapítvány, 8000. Székesfehérvár, Jancsár u. 25.  
Postára adás dátuma: legkésőbb 2018. február 28. 
A nyilatkozaton kívül pályázáskor semmilyen más dokumentum benyújtása nem szükséges. 
 

1. A MagNet Magyar Közösségi Bank, a CICE, a Korona Immobilia Kft. és más felkért 
szakértők szakértői bizottsága dönt a pályázatok elfogadásáról előreláthatóan legkésőbb 
2018. március 14-ig. 

2. A szerződéskötés a MagNet Magyar Közösségi Bank, a CICE, a Korona Immobilia Kft. és a 
programba bekerült szervezetek között tervezetten 2018. március 30-ig megtörténik.   

3. A szerződéskötéssel egyidőben számlanyitás szükséges a MagNet Magyar Közösségi 
Banknál, az újonnan bekerült szervezetek közül azoknak, akik nem rendelkeznek 
MagNet Magyar Közösségi Banknál vezetett bankszámlával. 

 
 
 
Budapest, 2018. január 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


