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Marcaliban működő (nem önkormányzati fenntartású) alapítványok: 

 

NÉV TEVÉKENYSÉG ADÓSZÁM BANKSZÁMLASZÁM Elérhetőség, képviselet 

„Egerszegi” 

Alapítvány 

A Marcali és környéke mozgáskorlátozottainak 

társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 19196662-1-14 

66900038-10004256-

00000000 

Székhely: 8700 Marcali, Orgona utca 

2. 

elnök: Rádics Jánosné 

web: 
http://mvme.hu 

http://www.marcali.hu/index.php/2014-

11-27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-

civil-szervezetek/75-egerszegi-alapitvany 

 

Együtt a Hétszínvirág 

Iskoláért Alapítvány 

Az intézmény sajátos nevelési igényű, hátrányos- és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása. 

Olyan lehetőségekhez, eszközökhöz juttatása, amelyek 

segítik a tanulmányi és rehabilitációs feladatok 

megvalósítását. Az intézményi programok bővítése, 

hogy minden tanuló/fiatal szabadidős, kulturális, sport és 

egyéb rendezvényeken részt vehessen. Részt vegyünk a 

tanulókkal a városi rendezvényeken, és mi is rendezzünk 

ilyet. Az intézmény tárgyi eszközeinek felújítása. 19311119-1-14  

Székhely: 8700 Marcali, Kaposvári 

utca 61. 

elnök Szabó Andrea 

 

"Együtt a 

Holnapért" 

Közalapítvány 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került, a 

Somogy Megyei Gyermekotthonban, Marcaliban 

elhelyezett gyermekek életkörülményeinek javítása, 

segítése, így az életminőségük fejlesztése, egyedülálló, 

válsághelyzetben lévő szülők és gyermekeik 

képességfejlesztése, felzárkóztatása, egészségmegőrzése, 

valamint az ehhez szükséges létesítményhálózat 

fejlesztése, a technikai, tárgyi és személyi feltételek 

javítása, a hátrányos helyzetű gyermekek korai 

fejlesztésének, oktatásának, oktatási eszközökhöz való 

hozzájárulás támogatása. 18772951-1-14 

11743026-20201289-

0000000 

Székhely: 8700 Marcali, Berzsenyi 

utca 114. 

elnökhelyettes: Májer István 

  

http://mvme.hu/
http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-szervezetek/75-egerszegi-alapitvany
http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-szervezetek/75-egerszegi-alapitvany
http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-szervezetek/75-egerszegi-alapitvany
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Ezüstkapocs 

Közhasznú 

Alapítvány 

A családban élő súlyosan, halmozottan sérült és autista 

gyermekek és felnőttek, valamint családtagjaik 

(gondozóik) támogatása.  18271979-1-14 11743026-20013585 

Székhely: 8700 Marcali, Komáromi 

utca 18.  

elnök: Domsáné Laczkó Zita 

E-mail: ezustkapocs@gmail.com 

web:  
www.ezustkapocs.hu 

http://www.marcali.hu/index.php/2014-

11-27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-

civil-szervezetek/76-ezuestkapocs-

koezhasznu-alapitvany 

Grand Promotion 

Alapítvány 

A természeti környezet védelme, a természeti környezet 

védelme fontosságának tudatosítása. A természeti 

környezet – növény és állatok – védelmére kidolgozott 

programok oktatása, a programok beépítése az óvodai, 

általános és középiskolai nevelésbe. Jótékonysági akciók 

szervezése a menhelyen lévő állatok megsegítésére. 

Gondoskodás az elhagyott, kóbor állatok befogadásáról, 

megfelelő, lehetőleg gazdákhoz történő elhelyezéséről: - 

Kóbor vagy menhelyen lévő állatok ivartalanításának 

megszervezése, - Ideiglenes befogadó hálózat kiépítése, 

a menhelyen lévő kutyák végleges elhelyezésének 

elősegítése és a hálózatban együttműködők oktatása, 19342832-1-14  

Székhely: 8700 Marcali, Kodály 

Zoltán utca 45. 

Kurátor:  Élő Milán 

MEGBÉKÉLÉS 

Szociális Otthon 

Alapítvány 

Szociális tevékenység, alapfokú oktatás, fogyatékosok 

oktatása, idősek és rászorultak részére szociális otthon 

fenntartása és működtetése 187962207-1-14 

66900038-10003640-

000000000 

Székhely: 8700 Marcali, Templom út 

4-6 

elnök: Szilágyi Orsolya Nóra 

http://www.anna-

szeretetotthon.gportal.hu 

Mikszáth Alapítvány 

Marcali 

A Marcali Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskola 

kiemelt oktatási-nevelési feladatainak előmozdítása, 

anyagi támogatása. 19196260-1-14 

11743026-20200769-

00000000 

Székhely: 8700 Marcali, Mikszáth 

utca 10.  

elnök: Guricza Gyula  

http://mikszath-marcali.hu/ 

"Múzeum" 

Alapítvány 

Támogatást nyújt Marcali város, a Marcali-hátság és 

Marcali környéke helytörténeti értékeinek gyűjtéséhez, a 

Helytörténeti Múzeumban (ma Marcali Múzeum) való 

őrzéséhez, segíti az iskolatörténeti kutatásokat, támogatja 18761267-1-14 

11743026-20200790-

00000000 

Székhely:8700 Marcali, Múzeum köz 

2. 

elnök: Horváth Lajosné Rádics Márta 
web: 

http://www.marcali.hu/index.php/2014-

mailto:ezustkapocs@gmail.com
http://www.ezustkapocs.hu/
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a Helytörténeti Múzeum (ma Marcali Múzeum) 

könyvállományának bővítését és állagának megóvását, 

szorgalmazza a helytörténeti kutatásokat, közreműködik 

azok kiadvány formájában való megjelenítésében, segíti 

és támogatja a Marcali Múzeum szakmai munkáját. 

11-27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-

civil-szervezetek/79-muzeum-alapitvany 

Marcali Noszlopy 

Gáspár Alapítvány 

A Noszlopy iskolában folyó oktatás támogatása. 19196552-1-14 

10403947-39412047-

00000000 

Székhely: 8700 Marcali, Széchenyi 

utca 60.  

elnök: Patkó Imre  

http://noszlopy-marcali.hu 

 

Őszinte Mosoly 

Közhasznú 

Alapítvány 

Egyszeri vagy rendszeres pénzbeli és természetbeni 

adományok eljuttatása a beteg és tehetséges gyermekek 

részére, illetve a csonka családban élő gyermekek 

számára. 18146705-1-14  

Székhely: 8700 Marcali, Munkácsy út 

7. 

elnök: Sinkovics László 

http://www.oszintemosoly.eu/ 

Stabil Alapítvány 

Szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez 

kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági és 

nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység, horgászat, 

vadászat) 19342959-1-14  

Székhely: 8700 Marcali, Kodály 

Zoltán u. 45. 

kurátor: Tengerdi Gábor Ferenc 

Szakképzési 

Alapítvány a Marcali 

Szakképző Iskola 

támogatására 

A Marcali Szakképző Iskolában tanulók nevelésének és 

oktatásának segítése 18767782-1-14  

Székhely: 8700 Marcali, Hősök tere 3.  

elnök: Horváth Imre 

http://marcaliszaki.hu 

TALENTUM 

Művészetoktatási 

Alapítvány 

A művészetoktatásban résztvevő gyerekek 

táboroztatásának, tanulmányi kirándulásoknak a 

finanszírozása. Nívós nemzetközi művészeti táborok, 

előadások lebonyolítása, a művészetoktatásban résztvevő 

hátrányos helyzetű tanulók hangszerhez juttatása, közép- 

és felsőfokú művészeti tanulmányaik elvégzéséhez 

anyagi segítségnyújtás. 18772906-1-14  

Székhely: 8700 Marcali, Ősz utca 68. 

elnök: Baranyai Gyula  

„A Zenélő 

Gyermekekért” 

Alapítvány 
Zeneiskolai oktatás támogatása 19195843-1-14 

10403947-39410478-

00000000 

Székhely: 8700 Marcali, Petőfi utca 

14. 

elnök: Dr.Völgyi Zoltán 

http://www.marcalizeneiskola.hu 
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Marcali Város Önkormányzata fenntartásában lévő közalapítványok: 

 

NÉV TEVÉKENYSÉG ADÓSZÁM BANKSZÁMLASZÁM Elérhetőség, képviselet 

Családokért 

Közalapítvány 

Szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása. 

Nagycsaládosok támogatása. Gyermek és ifjúságvédelmi 

programok, szolgáltatások szervezése, támogatása, a 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében. 18768446-1-14 

10403947-39411620-

00000000 

Székhely: 8700 Marcali, Dózsa Gy. 

utca 9.  

elnök: Hartal Katalin 

http://www.szocialiskozpont.hu 

Marcali Mentők 

Közalapítvány 

 
A magas színvonalú sürgősségi és eseti mentő ellátás 

fejlesztésére. 18769533-1-14 

10403947-39411716-

00000000 

Székhely: 8700 Marcali, Kossuth utca 

41.  

elnök: Mencseli Imre 

http://marcalimentok.mindenkilapja.hu 

 

Marcali Város 

Óvodáiért 

Közalapítvány 

A Marcali Óvodai Központ óvodáiban folyó 

nevelőmunka magas színvonalát biztosító tárgyi és 

személyi feltételek megteremtése 18765625-1-14 

10403947-39412126-

00000000 

Székhely: 8700 Marcali, Posta köz 3. 

elnök: Molnárné Bertalan Mónika 

http://marcaliovodak.hu 

Szivárvány 

Közalapítvány 

A Mikszáth iskolában és az Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálatban folyó nevelő-oktató munka 

támogatása. A tanulók esélyegyenlőségének 

megteremtése, felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozások szervezése, versenyek rendezése. 18765209-1-14 

10403947-39412267-

00000000 

Székhely: 8700 Marcali, Mikszáth K. 

utca 10.  

elnök: Horváth-Kovács Beáta 

http://mikszath-marcali.hu 

Tulipán Közalapítvány 
A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban folyó 

oktatás magas színvonalát biztosító személyi és tárgyi 

feltételek megteremtése. 19200992-1-14 

10103214-15595724-

00000008 

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi utca 

11.  

elnök: Bene Gábor 

http://www.berzsenyimarcali.hu 

Tűzvédelem 

Közalapítvány 

Célja: Kezdetben csak a tűzvédelem, napjainkban a 

katasztrófavédelem és polgári védelem magas 

színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek 

megteremtése és tűzoltási műszaki mentési és katasztrófa 

elhárítási feladatokban való felkészülés elősegítése. 

Támogatja a régi tűzoltó és polgári védelmi emlékek 

felkutatását, felújítását és megőrzését a Marcali Tűzoltó 

parancsnokság állományból szervezett tűzoltó 

hagyományőrző csapatot. 18767122-1-14 

10403947-39412250-

00000000 

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi utca 

11. 

elnök: Samu Tibor 
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Zita Királyné 

Közalapítvány 

 

Egyetemen, főiskolán továbbtanuló Marcaliban és 

Somogyzsitfán érettségizettek ösztöndíj támogatása. 

 19196545-1-14 

10403947-39412085-

00000000 

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi utca 

11.  

elnök: Kiss Lajos 
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NÉV CÉLJA ADÓSZÁM Elérhetőség, képviselet 

"KIWANIS" Női 

Klub Marcali - 

Humanitárius és 

Karitatív Egyesület 

Önzetlen, politikamentes segítség nyújtás a rászorulóknak - kiemelt 

figyelemmel a gyermekekre -, anyagi (pénzbeli), erkölcsi, szociális és 

kulturális területen egyaránt. 18286760-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Múzeum köz 2. 

Képviselő: Klenóczkiné Bereczk Márta 

E-mail: 

kiwanisnoiklubmarcali@gmail.com 

A Holnap Fiataljaiért 

Egyesület 

A Holnap Fiataljaiért Egyesület elő kívánja mozdítani az ifjúság 

érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések 

kialakítása során. Az egyesület célja, hogy a fiatalok helyben 

maradásának elősegítése által hozzájáruljon Magyarország fejlődéséhez 

az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához, a vidék 

fejlődéséhez segítséget nyújtson. 18214095-1-14 

Székhely:8700 Marcali, Rákóczi utca 

19. 

Képviselő: Magyar Viktor 
http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-

27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-

szervezetek/73-a-holnap-fiataljaiert-

egyesuelet 

Baglas Fundamentum 

Egyesület 

Néptánc- és kulturális programok szervezése, bemutatása, népi 

hagyományok megmentése. A népi szellemi- és tárgyi kultúra megőrzése 

és ápolása, gyűjtése, feldolgozása interaktív módon, melyben 

belefoglaltatik a modernkor emberének szemlélete, igénye is. Fesztiválok 

keretén belül népek barátságának elmélyítése, nemzetközi kapcsolatok 

erősítése. A célok megvalósítása érdekében szakmai műhely kialakítása. 18784873-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi F. utca 

39.  

Képviselő: Ureczky Csaba 

 

Baglas Néptánc 

Egyesület 
Kulturális tevékenység. 18764693-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Orgona u. 2. 

Képviselő: Takács Gábor 

web: www.baglas.hu 

Balasport Szabadidő 

és Kulturális 

Egyesület 

Az egyesület célja a szabadidő sport tevékenység hazai és külföldi 

népszerűsítése. Tartós Sportemberi közösség kialakítása, sportemberi 

kapcsolatok kiépítése és ápolása, a szabadidő hasznos, tartalmas, 

egészséges eltöltése. Bekapcsolódás a hazai és nemzetközi szabadidős 

életbe, együttműködve más civil szervezetekkel, egyesületekkel. A 

magyar és az egyetemes kultúra mind szélesebb körben való 

megismertetése és népszerűsítése. Mindennemű szabadidősport, 

tömegsport rendezvények támogatása és azokon való részévétel. A 

különböző sport és kulturális események figyelemmel kísérése, azokról 

kiadványok, videofilmek, multimédiás eszközök készítése, 

népszerűsítésük céljából. Az Egyesület javaival való gazdálkodás, a 

meglévő anyagi, technikai eszközökkel való ellátása, felszerelése, 

versenyekre, edzőtáborokba való utazás biztosítása. 18148343-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Széchenyi 

István utca 39. 

elnök: Virág János 

  



Bejegyzett egyesületek Marcaliban (forrás: www.birosag.hu)  

 

 2023.01.11-i állapot 

Bizéért Szabadidő és 

Kulturális Egyesület 

A városrész fejlődésének elősegítése, kulturális értékeinek megóvása, 

hagyományainak felelevenítése, rendezvények szervezése, illetve a 

szervezés segítése, a városrész lakói szabadidejének hasznos eltöltésének 

elősegítése, közérdeklődésre számot tartó, ismeretterjesztő előadások, 

fórumok szervezése, a városrész jövőjét érintő stratégiai tervek 

kidolgozásában való részvétel külső szakemberek bevonásával, a 

városrész arculatának fejlesztése, köztisztasági akciók szervezése, 

kapcsolattartás az önkormányzattal, a város intézményeivel, civil 

szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel. 18736739-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Bizei u. 33. 

Elnök: Fekete Lajos 

Boronka Futura 

Kulturális és 

Művészeti Egyesület 

Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi 

tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség 

megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, 

népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi 

kultúra ápolása) 19090982-1-14 

Székhely: 8700 Marcali-Boronka, 

Gárdonyi u. 38. 

Képviselő: Dr. Bebesi Erika 

Boronkai Barangolók 

Egyesület 
Az egyesület célja olyan összehangolt tevékenység folytatása, amely 

lehetővé teszi a környezet - és természetvédelem sokoldalú megismerését, 

szemléletformálást, fejlesztve ezzel a környezettudatos magatartást. 18028692-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Napsugár utca 

7. 

Képviselő: Tamásné Turbéki Angéla 

web: 
http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-

27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-

szervezetek/234-boronkai-barangolok-

egyesuelet 

Boronkai 

Hagyományőrző és 

Íjász Egyesület 

Az Egyesület célként tűzte ki az Egyesület tagjainak, pártoló tagjainak, 

illetve a társadalom szélesebb rétegeinek tömegsport - a hagyományőrzés 

és a szabadidő sportolással, mozgással kapcsolatos tevékenységének 

előmozdítását és ezen célok érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az 

egyesület a fent megjelölt cél elérése érdekében íjász csapatot alakít, 

melynek elnevezése: Boronkai Hagyományőrző és Íjász SE. Elsődlegesen 

használt színe: zöld. Az egyesület sport és egyéb rendezvények 

szervezésével törekszik előmozdítani tagjainak és a társadalom szélesebb 

rétegeinek aktív pihenéssel, sportolással elérhető kikapcsolódását, 

pihenését. 18785300-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Csomós 

Gergely utca 3. 1.lph. 3/3. 

Képviselő: Csóbor Tibor 

web: 
http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-

27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-

szervezetek/256-boronkai-hagyomanyorzo-

es-ijasz-egyesuelet 

http://www.boronkaiijasz.hu 

  

http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-szervezetek/256-boronkai-hagyomanyorzo-es-ijasz-egyesuelet
http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-szervezetek/256-boronkai-hagyomanyorzo-es-ijasz-egyesuelet
http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-szervezetek/256-boronkai-hagyomanyorzo-es-ijasz-egyesuelet
http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-szervezetek/256-boronkai-hagyomanyorzo-es-ijasz-egyesuelet
http://www.boronkaiijasz.hu/
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Calympa 

Énekegyüttes 

A kalsszikus és könnyűzenei világ hagyományainak ápolása, műveinek 

megismertetése. Az igényes zenei kultúra terjesztése, a közönség zenei 

ízlésének formálása, továbbfejlesztése. Hazai és külföldi egyesületekkel, 

zenei formációkkal kapcsolatteremtés, fennálló kapcsolatok ápolása, 

közös programok szervezése, együttműködés az egyesület céljainak 

megvalósítására. Jól működő közösség fenntartása, új tagok toborzása. 18277865-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 

13. 

Képviselő: Patkó Gábor 

CALYPSO Kórus 

1. A klasszikus és könnyűzenei világ hagyományainak ápolása, műveinek 

megismertetése. 2. Az igényes zenei kultúra terjesztése, a közönség zenei 

ízlésének formálása, továbbfejlesztése. 3. Hazai és külföldi együttesekkel 

zenei formációkkal kapcsolatteremtés, fennálló kapcsolatok ápolása, 

közös programok szervezése, együttműködés az egyesület céljainak 

megvalósítására. 4. Jól működő közösség fenntartása, új tagok toborzása. 19201333-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 

13. 

Képviselő: Stamler Edit 

Csak Egy Pici Pont 

(CSEPP) Egyesület 

Célunk a társadalmi felelősségvállalás, a környezettudatosság és a 

gyermekek és felnőtt lakosság bevonása, erre az útra terelése. A város 

életének színesítése programokkal. A rászorulók segítése, támogatása 

tárgyi és fizikális formában. Munkánkat, programjainkat ennek jegyében 

kívánjuk megvalósítani. Szeretnék visszahozni hagyományokat. Terveink 

fontos részét képezi még az egészséges életmód támogatása, mind 

programokkal, mind termékekkel. 19100816-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Borbarátok útja 

5359/11 

Képviselő: Klettner Marianna 

Egészségügyi 

Dolgozók 

Szakszervezete 

Marcali 

A Marcali Városi Kórház-Rendelőintézetben dolgozók (aktív 

munkavállalók, nyugdíjasok) érdekeinek feltárása, képviselete, védelme 

és érvényesítése. Az EDOSZ tevékenysége során szervezi, és lehetőségei 

szerint támogatja tagjai és családtagjaik üdültetését, részükre képzési, 

biztosítási, jóléti segélyezési, ingyenes jogsegély-szolgálati és egyéb 

szolgáltatásokat biztosít. 18785025-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Széchenyi utca 

17-21. 

Képviselő: Ambrus Katalin 

„Honvéd 

Nyugállományúak 

Klubja” 

Tagjai részére tegye lehetővé a szervezett közösségi élet, a társadalmilag 

és egyénileg egyaránt hasznos elfoglaltságot, a nyugdíjas évek szebbé, 

tartalmasabbá tételét. Szervezett formában adjon alkalmat a tagság 

részéről jelentkező művelődési, szórakozási, sportolási, honismereti 

igények kielégítésére, segítse a tagság tudományos, művészeti 

ismereteinek szinten tartását és fejlesztését, az időszerű társadalmi-

politikai, gazdasági kérdésekben való eligazodását, erősítse a kollektív 

összetartozás és barátság szellemét, nevelje őket egészséges életmódra. 

Következetesen védje és képviselje tagjai érdekeit, járjon el az illetékes 

hatóságoknál (szerveknél) a tagokat érintő jogos érdekvédelmi kérdések 18766327-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Orgona utca 2. 

Képviselő: Huszár Géza 

honlap: 

https://marcalihonved.hu/page/2/ 
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megoldása céljából. Ismerje a tagság szociális helyzetét, tegyen lépéseket 

a súlyos szociális helyzetben lévők segítése érdekében járjon közre az 

egyéni és közérdekű problémák megoldásában. Vegyen részt a tagokat 

érintő kegyeleti tevékenységben, arra mozgósítsa tagságát, törődjön az 

elhunyt hozzátartozóival. 

HOLACÉ? 

KULTURÁLIS 

EGYESÜLET 

Az egyesület általános célja – melynek megvalósítására tagjait szervezi -, 

hogy a DDRF Symphonic Band és az utánpótlás zenekar működtetése 

által hazánk fúvószenét kedvelő, fúvós és ütős hangszereken játszó 

(alapfokú művészeti iskolák továbbképző évfolyamain tanuló, valamint a 

tanulmányaikat már befejezett, de a fúvózenét amatőr szinten, profi 

módon űzők, művészeti középiskolákban, felsőfokú intézményekben 

tanuló, illetve zeneművészeti felsőfokú végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkező) fiataljait, felnőttjeit összefogja. 19325686-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Orgona utca 

19. 

Képviselő: Tóth Bence 

"KIWANIS" Női 

Klub Marcali - 

Humanitárius és 

Karitatív Egyesület 

Önzetlen, politikamentes segítség nyújtás a rászorulóknak - kiemelt 

figyelemmel a gyermekekre -, anyagi (pénzbeli), erkölcsi, szociális és 

kulturális területen egyaránt. 18286760-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Múzeum köz 2. 

Képviselő: Klenóczkiné Bereczk Márta 

E-mail: 

kiwanisnoiklubmarcali@gmail.com 

Magyarországi Goshin 

Ju-Jitsu Egyesület 

Az Egyesület azzal a céllal alakult, hogy összefogja mindazokat a 

Magyarországon élő harcművészeket, akik az önvédelmi jellegű (goshin) 

ju-jitsu irányzatokat gyakorolják. 18652884-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Zentai utca 5. 

Elnök: Nagy Róbert 

Magyarországi 

Kiwanis Klubok 

Szövetsége 

(végelszámolás alatt) 

A magyarországi Kiwanis Klubok összefogása, az alakulóban levő 

klubok támogatása, a klubok működésének koordinálása. A Kiwanis 

mozgalom hazai jótékonysági tevékenységének koordinálása, segítése, 

együttműködés a nemzetközi Kiwanis szervezetekkel. 

18984334-1-14 Székhely: 8700 Marcali, Kupa utca 1. 

Elnök: dr. Gergőné Babina Jusztina 

Marcali Autó-Motor 

Sport Egyesület 

Az Egyesület célként tűzte ki tagjainak, pártoló tagjainak, illetve a 

társadalom szélesebb rétegeinek szabadidő sportolással kapcsolatos 

tevékenységének előmozdítását és ezen cél érdekében szervezi tagjai 

tevékenységét. Az egyesület célja az autó és motor sport népszerűsítése, 

fiatal tehetségek felfedezése, utánpótlás biztosítása. 

19238849-1-14 Székhely: 8700 Marcali, Ősz utca 52. 

Elnök: Hidasi Roland 

Marcali az Otthonunk 

Egyesület 

A város fejlődésének elősegítése, kulturális értékeinek megóvása, 

hagyományainak felelevenítése. Rendezvények szervezése, illetve 

szervezés segítése. Közérdeklődésre számot tartó, ismeretterjesztő 

előadások, fórumok szervezése. Különböző társadalmi csoportok, 

gazdasági szereplők elképzeléseinek megismerése. A város jövőjét érintő 

stratégiai tervek kidolgozásában való részvétel, külső szakemberek 18397080-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Orgona u. 2. 

Képviselő: Dr. Sütő László 

web: 
www.motte.hu 
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bevonásával. A város arculatának fejlesztése, köztisztasági akciók 

szervezése. Kapcsolattartás az önkormányzattal, a város intézményeivel, 

civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel. 

Marcali Bajtársi 

Egyesület 

Felvállalja az egyesület tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét. A 

magyar hazafiság eszméjére épülő honvédelem támogatását, a magyar 

katonai hagyományok ápolását. A bajtársiasság és a testületi szellem 

erősítését. A tagjai közül elhunytak temetésén az egyesület testületileg 

képviselteti magát. Az elhunyt tagjaink emlékét megőrzi, a sírhelyek 

látogatását kegyeleti tisztességet megadva, napirenden tartja. Az 

egyesület kegyelettel adózik a katonahősök és háborúk során elesettek 

emlékének. Gondoskodik az egyesületi tagok rendszeres kapcsolat 

tartásáról, a betegek látogatásáról. Egyesületi látogatásokat szervez a 

belföldi és külföldi különböző katonai és rendvédelmi szervezeteknél. Az 

egyesület a közhasznúság területén az 1997. évi CLVI. tv. 26. c. 5. pontja 

alapján: kulturális tevékenységet folytat. Ennek keretében az egyesület 

tagjaiból szervezett dalárdát tart fenn, amely törekszik mind többször a 

nyilvános fellépésre. Előadásokat szervez a hazafias és honvédelmi 

tárgyú tudományos kutatók bevonásával. Fontos célja, hogy a 

fiatalságnak átadja a honvédelmi tárgyú kultúra ápolását. 19196284-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Orgona utca 2. 

Képviselő: Szentes István 

web: 

http://www.marcali.hu/index.php/2014-

11-27-08-32-26/civil-

szervezetek/tovabbi-civil-

szervezetek/176-marcali-bajtarsi-

egyesuelet 

http://www.marcali.hu/index.php/2014-

11-27-08-32-26/civil-

szervezetek/kiemelt-kulturalis-

egyesueletek/83-marcali-bajtarsi-

dalarda; www.dalardamarcali.hu 

 

Marcali és Környéke 

Cigányságáért 

Egyesület 

(végelszámolás alatt) 

kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi 

Tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség 

megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, 

népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi 

kultúra ápolása)  

Székhely: 8700 Marcali, Orgona u. 2. 

Elnök: Bodai Tímea 

Marcali és Környéke 

Hagyományőrző 

Ipartestület 

A kisiparos hagyományok feltárása, azok ápolása és megtartása. Kutassa 

a városban és a város környékén volt és még meglévő kisiparos 

hagyományokat és ezek alapján hagyományt teremtsen. Tagjain, 

munkáján és életvitelén keresztül példát mutasson az ifjúságnak. A 

kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók érdekeinek 

kifejezése, továbbá ezen érdekek védelme. A szervezet tagjai részére 

gazdaságszervező és gazdálkodási tevékenység folytatása. A tagság 

érdekében kapcsolatfelvétel helyi, megyei, országos, nemzetközi szakmai 

szervezetekkel, ezeknek a kapcsolatoknak az ápolása és megtartása. 19189336-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Kossuth utca 

56. 

Képviselő: Szaka Zsolt 

web: https://marcaliipartestulet.hu/ 

  

http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-szervezetek/176-marcali-bajtarsi-egyesuelet
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Marcali és Térsége 

Egyesület 

kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi 

tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség 

megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, 

népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi 

kultúra ápolása) 18944802-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Szőlőhegy 

4117. 

Képviselő: Horváth László 

Marcali és Vidéke 

Horgászegyesület Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása, horgászsport 

fejlesztése, népszerűsítése. 19949934-1-14 

Székhely: Marcali, Orgona u. 2. 

Képviselő: Kiss Lajos 

web: 
marcali-he.hu 

Marcali Helyi 

Közösség Egyesület 

kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi 

tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség 

megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, 

népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi 

kultúra ápolása) 18749528-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Képviselő: Bereczk Balázs 

Marcali Kerékpáros 

Sport Egyesület 

Az egyesület meg kívánja teremteni a kerékpáros sport iránt érdeklődők 

számára azt a jogi keretet, amelyben egyrészt a szabadidős tömegsport, 

másrészt a kerékpáros versenysport minden ágában kedvező feltételek 

mellett tevékenykedhetnek a tagjai. A szabadidős tömegsport keretében 

gondoskodni kíván a tagjai felkészítéséről elméleti és gyakorlati szinten. 

A sport műveléséhez szükséges korszerű felszerelések és gépek 

megszerzésével ösztönzi a tagokat és ehhez segítséget nyújt. Kiépíti az 

egyesület tagjai részére a kerékpár szervízelés korszerű és gyors formáját. 

Tagjai számára biztosítja az egészséges életmódhoz szükséges 

felvilágosító munkát elméletben és gyakorlatban. Célja a környék 

ifjúságával megismertetni, megszerettetni és népszerűsíteni a 

kerékpározást. A versenysport terén célja, hogy Marcaliban és a 

környéken kineveljen egy olyan keretet, amely a kerékpáros versenyeken 

sikerrel indulhat. Ehhez szakmai elméleti és gyakorlati felkészítést végez. 

Az egyesület színeiben szervezi tagjainak a versenyeken való indulását és 

sikeres szereplését. 18773684-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Piac utca 10.  

Képviselő: Rádics Mária 

Marcali Kiwanis 

Young Professionals 

Klub Egyesület 

Az egyesület célja önzetlen, politikamentes segítségnyújtás a 

rászorulóknak - kiemelt figyelemmel a gyermekekre és a fiatalokra -

anyagi (pénzbeli), erkölcsi, szociális és kulturális területen egyaránt. 18911125-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Múzeum köz 2. 

elnök: Gergye Petra 
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Marcali Mentők 

Egyesülete 

Marcali városában és a mentőállomás vonzáskörzetében élő, dolgozó 

vagy bármely célból ideiglenesen tartózkodó személyek magas 

színvonalú sürgősségi és eseti mentő ellátásának biztosítása a felszerelés 

folyamatos korszerűsítése, a mentőállomás épületének külső, belső 

felújítása, fejlesztése, szakmai képzés segítése, védőruházat biztosítása, 

rekreációs tevékenység szervezése. Humanitárius segítségszolgálat. 

Mentési és betegszállítási tevékenység, egészségügyi és szociális 

szolgálat, rendezvénybiztosítás, egészségkárosodottak segítése, 

egészségügyi oktatás. 19347394-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Kossuth Lajos 

u. 41. 

elnök: Mencseli Imre 

Marcali MotoCross és 

OffRoad 

Sportegyesület 

Az egyesület célja: a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés 

biztosítása, tagjainak nevelése, a különböző sportágak népszerűsítése, 

amatőr és szabadidősport versenyek szervezése, információszerzés és 

közlés a tagok részére, kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló 

tevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel tagjai 

egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése, egyes feladatainak közös 

szervezetben ellátása, a szövetségek, valamint más sportegyesületek által 

megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való 

részvétel, valamint a sportlétesítmény infrastruktúrájának fejlesztése. 19301615-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Táncsics utca 

115. 

elnök: Papp Krisztián Sándor 

Marcali Roma 

Egyesület 

Az egyesület célja: Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a 

szervezet célként tűzte ki: - Marcali roma közösség szociális 

körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - 

természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség 

környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi 

programok szervezésével, parlagfű elleni védekezés, - általános és jogi 

felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, 

gyermekvédelem, részükre programok szervezése, roma kultúra- 

hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés 

előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a 

médiákkal való kapcsolattartás. 18909887-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 

82/7. 

Elnök: Baranyai Tibor 

Marcali 

Shinkyokushin Karate 

Klub 

Az egyesület célja: a gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás 

nevelés támogatása, a fogyatékosok sportjának támogatása, az egészséges 

életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének 

elősegítése, a küzdősport népszerűsítése a tanulóifjúság és a felnőtt 

korosztály körében 6-99 éves korig. 19323392-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Liszt Ferenc 

utca 26. 

elnök: Simon Tibor 
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Marcali 

Szépasszonyok és a 

Fiúk Hagyományőrző 

Egyesület 

Az Egyesület elsődleges célja, hogy támogassa a hagyományaink, 

szokásaink megőrzését különösen a gasztronómia, a kézművesség és a 

táncok területén. Fontosnak tartja a tánc, mint mozgásforma 

közösségteremtő szerepének erősítését. Biztosítani kívánja a magyar 

népművészet kincseinek és a magyarság történelmi emlékeinek a 

felkeresését. 19251857-1-14 

Székhely:8700 Marcali, József Attila 

utca 40. 

Elnök: Pomozi Istvánné 

Marcali Turisztikai 

Egyesület 

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre 

szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását 

szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, művészeti 

intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések 

támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti 

értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. 18785135-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Gárdonyi u. 32. 

Képviselő: Laczkó Sándor 

Marcali Úszó-, és 

Szabadidő Sport 

Egyesület 

Elsősorban úszásoktatás, valamint minden strandon, vagy természetes 

vízben gyakorolható vízi-, és úszósport, továbbá strand területén 

gyakorolható egyéb szabadidő és sport tevékenység (pl. uszonyos 

búvárúszás, triatlon, stb.) oktatása, népszerűsítése, korosztálytól 

függetlenül a mozgás és az egészséges életmód megőrzése érdekében. Az 

előbb meghatározott sporttevékenység minden területén versenyek 

szervezése és lebonyolítása, továbbá más által meghirdetett versenyeken 

való részvétel, edzőtáborok szervezése. A sporthoz, a sporttörténethez 

kapcsolódó, és egyéb kulturális és szabadidős rendezvények 

(gyermeknap, koncertek, családi hétvége) szervezése. 18786284-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Rózsa utca 11. 

Képviselő: Ányos Viktor András 

Marcali Város 

Polgárőr Egyesülete 

A helyi közrend és közbiztonság védelme, javítása, a személy- és 

vagyonvédelem, a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az 

állampolgárok biztonságának védelme és biztonságérzetének javítása. 

18767586-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi utca 

11. 

Képviselő: Horváth Attila 

Marcali Város 

Szabadidő 

Sportegyesület 

a./ A sport népszerűsítése, folyamatos utánpótlás biztosítása. b./ A 

szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése. 19200442-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Park utca 16. 

Képviselő: Kiss Viktor 

web: https://marcalivszse.hu/ 

 

Marcali Városi 

Futball Klub 
Biztosítani a lehetőséget a fiatalok rendszeres sportolásához, 

testedzéséhez, ez irányú igények fejlesztéséhez. Sportolók nevelése és a 

közösségi élet fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése. 1863235-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Sport utca 3. 

Képviselő: Kolozs Rita 

web: 

http://marcalivfc.hu/ 
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Mikszáth Kálmán 

Utcai Általános Iskola 

Diáksport Egyesület 

A Mikszáth Utcai Általános Iskola pedagógiai programjával 

összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, 

intézmények közötti versengési-versenyzési és egyéb szabadidő sport 

tervezése-szervezése. Az intézmény a Közoktatási törvény alapján 

szerződéssel köteles biztosítani és támogatni a diáksport- egyesületet, 

valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport 

egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a 

rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres 

testmozgás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése 

és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a 

közösségi élet alakítása. 18776553-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Mikszáth K. 

utca 10. 

Képviselő: Bőle László 

Noszlopy Gáspár 

Diáksport Egyesület 

Tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék, 

versenyzés biztosítása, túrák, táborok tervezése, szervezése és 

lebonyolítása. Az intézmény, a helyi és környékbeli gazdálkodó 

szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával 

biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos 

javítását. Külön szerződés alapján az iskola sportteljesítményeinek 

fenntartása, fejlesztése. A diák-sportegyesület sajátos lehetőségeit 

felhasználva segíteni a diák - önkormányzatiság erősödését, a tanulók 

ezirányú fejlődését, tanulását. A helyi önkormányzattal együttműködve a 

Marcali város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerni a 

rendszeres mozgás, az egészséges életmód érdekében. Rendszeres 

kapcsolattartás a körzet és a megye diáksportszervezetivel, a Magyar 

Diáksport Szövetséggel. Az Egyesület az iskola pedagógiai programjával 

összhangban a tanórán kívüli diáksport, Marcali város versenysport-

utánpótlás nevelésének biztosítása. 18773945-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Széchenyi utca 

60. 

Képviselő: Magyar Viktor 

Nyugat-Somogyi 

Fiatal Gazdakör 

A gazdakör célja a tagok érdekeinek képviselete, önálló gazdálkodáshoz 

szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, piacképes termékek 

előállításának segítése, közös géphasználat előmozdítása, a föld 

termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása, valamint 

szakmai és gazdasági érdekek képviselete.  

Székhely: 8700 Marcali, Nagypincei 

utca 5322/2. Hrsz 

elnök: Mohari Barbara 
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Nyugdíjasok Boronkai 

Egyesülete 

Az egyesület fő célkitűzése a nyugdíjasok és nyugdíjas korúak 

érdekvédelme és érdekeinek képviselete. 18765436-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Gárdonyi utca 

23. 

Képviselő: Márkus Ernőné 

web: 
http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-

27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-

szervezetek/80-nyugdijasok-boronkai-

egyesuelete 

Pedagógiai 

Szakszolgálatok 

Országos Egyesülete Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység 18767500-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Petőfi S. utca 

14.  

Képviselő: dr. Gergőné Babina Jusztina 

Somogyi Napfény 

Nyugdíjas Egyesület Szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős 

tevékenység, öregdiákok, ifjúsági és nyugdíjas szervezetek, 

gyűjtőtevékenység, horgászat, vadászat) 19279884-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Kossuth utca 

56. 

Elnök: Kozári Zoltánné 

"Szivárvány" Városi 

Nyugdíjas Egyesület 

Marcali 
Az egyesület fő célkitűzése a nyugdíjasok és nyugdíjas korúak 

érdekvédelme és érdekeinek képviselete. 19193030-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Múzeum köz 2. 

Képviselő: Vörös Ferenc Lászlóné 
web: 

http://www.marcali.hu/index.php/2014-11-

27-08-32-26/civil-szervezetek/tovabbi-civil-

szervezetek/81-marcali-szivarvany-varosi-

nyugdijas-egyesuelet 
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NÉV TEVÉKENYSÉG ADÓSZÁM Elérhetőség, képviselet 

 

AligVárom 

Vadásztársaság 

Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, 

a vadászatra, a fegyver- és lőszertartásra, -használatra 

vonatkozó szabályzatok megtartásával az erdő- és 

mezőgazdaság érdekeivel összhangban a környezet- és 

természetvédelem előírásai tiszteletben tartásával, a szakszerű 

és tervszerű vadgazdálkodással óvja a vadon élő állatokat, 

azok élőhelyét, jól működő egyesületi élettel tagjai részére 

kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. 18757264-2-14 

Székhely: 8700 Marcali, Honvéd utca 49. 

Elnök: Mohari Zsolt 

web: aligvaromvt.hu 

 

"Gyótai" 

Vadásztársaság 

A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre, a 

vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer 

tartására, illetve használatára vonatkozó jogszabályok, a 

környezet- és természetvédelmi előírások megtartásával és 

megtartatásával, valamint szakszerű és tervszerű 

vadgazdálkodással óvja a vadon élő állatokat, azok élőhelyét, 

gondozza a vadállományt, és emellett a tagjai és vendégei 

részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. 19962083-2-14 

Székhely: 8700 Marcali, Páll Endre utca 

11. 

Elnök: Tibáld Béla 

web: www.gyotaivt.hu/ 

e-mail: gyotaivt@gmail.com 

 

Mélyvölgyi 

Vadásztársaság 

Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, 

a vadászatra, a fegyver- és lőszertartásra, használatra 

vonatkozó szabályzatok megtartásával, az erdő és 

mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet és a 

természetvédelem előírásai tiszteletben tartásával, a szakszerű 

és tervszerű vadgazdálkodással óvja a vadon élő állatokat, 

azok élőhelyét és jól működő egyesületi élettel tagjai részére 

kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. 18845411-2-14 

Székhely: 8700 Marcali, Ifjúság utca 2. 

Elnök: András Erik 

 

Nemesvid 

Vadásztársaság 

A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre; a 

vadgazdálkodásra és a vadászatra; a fegyver és a lőszer 

tartására, illetve használatára vonatkozó jogszabályok; a 

környezet- és természetvédelmi előírások megtartásával, 

valamint szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással óvja a 

vadon élő állatokat, azok élőhelyét, gondozza a vadállományt, 

és emellett a tagjai, és vendégei részére kulturált vadászati 

lehetőséget biztosítson. 18735185-1-14 

Székhely: 8700 Marcali, Kodály Zoltán 

utca 26. 

Elnök: Csontos Zoltán 
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