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Tisztelt Elnök-Vezérigazgató Úr! 

 

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 2009-ben jött létre, 11 éve hivatalosan bejegyzett 

közhasznúsági tevékenységet folytató közösség. 

Tevékenységünk fő irányvonala társadalompolitikai és gazdaságpolitikai kérdésekben történő 

megnyilvánulások, valamint karitatív akciók bonyolítása önkéntes munka hozzáadásával, közjót 

segítő módon. 

Alapítványunk 2 honlapot, 2 facebook csoportot és 1 hírportált működtet. Ennek köszönhetően több 

tízezer ember követi információinkat, amelyeket kifejezetten a polgárok sorskérdései érdekében 

adunk közre.  

Tevékenységünk kiterjed a velünk partneri kapcsolatban álló egyesületekre és alapítványokra, 

meghatározó módon a határontúli magyar közösségekre is. Nemzetközi ismertségünk növekedési 

pályán van, köszönhetően annak, hogy lengyel partnerszervezetünkkel 2 évvel ezelőtt megalapítottuk 

az Európai uniós Civil Együttműködési Tanácskozást (EuCET). 

Nagy jelentőségű, hogy ebben az évben érjük el Civil Akadémiánk 100. előadását, amelynek 

keretében a társadalom, a gazdaság és a kultúra kiemelkedő egyéniségeit hívjuk meg esetenként 300-

400 fős látogatottságot elérve.  

Karitatív munkánk a magyar családok és kisvállalkozások erősítését célozzák, kiadványaink, 

receptúra könyveink és technológiai gyűjteményeink szolgálják a korszerű gyermekétkeztetést és 

hirdetik a táplálkozástudomány legfrissebb eredményeit. 

Az országot bejárva, magánadományok felhasználásával, vidéken igyekszünk mini-konzerváló 

berendezések átadásával a magyar kézműves konzervipar alapjait lerakni.  

Szervezetünk kiemelkedő jelentőséggel bír a magyar-lengyel barátság megerősítésében, 

együttműködésünk a lengyelországi civil közösségekkel példa értékű.  
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Meggyőződésünk, hogy az országban végzett munkánk, annak eredményei nemcsak a 15.000 

szellemi honvédőhöz jutnak el közvetlenül, hanem több százezer honfitársunkhoz, ideértve a minket 

partnernek tekintő civil szervezetekhez. Országszerte több civil klubot működtetünk a közösségek 

egybetartásának érdekében.  

Az előbb felsoroltak értelmében felkérjük Önöket egy szponzorálási szerződés aláírására, amelynek 

keretében rendezvényeinken, publikációinkban, könyvkiadásunk terén feltüntetnénk az MFB-t, mint 

szponzort.  

Meggyőződésünk, hogy tevékenységünk hozzájárulhat az MFB egyébként is széleskörű 

ismertségének lehetséges módon még pozitívabbá tételéhez, ugyanakkor az Önök támogatása révén 

közhasznú alapítványunkban megfogalmazott célokat a közjó érdekében még hatékonyabban 

tudnánk elvégezni.  

Fentiek szerint közös munkánkhoz támogatásként és az együttműködésért 20.000.000,- Ft + ÁFA 

(azaz húszmillió forint + ÁFA) hozzájárulást szeretnénk kérni a 2021-es évre. 

 

Várjuk kérelmünk mielőbbi pozitív elbírálását. 

 

Budapest, 2021. április 27. 

 

 

Tisztelettel és üdvözlettel 

 

Dr. Csizmadia László 

a Civil Összefogás Közhasznú 

Alapítvány  

kuratóriumának elnöke 

 

 


