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A. Meghívó 

  

A magyar EU-elnökség egyik "terméke" volt kezdeményezésünk, melynek nyomán közös 

akarattal létrehoztuk a "Platform az Európai Integrációért és a Civil Párbeszédért" civil hálózatot. 

Azt szeretnénk, hogy a hazai civil szervezetek reális ismeretekkel rendelkezzenek az Európai 

Unióról és szakmai eszmecserék nyomán hatékonyan tudjuk érdekeinket képviselni az EU-s 

szinteken. Szép, embert próbáló feladat, de megítélésünk szerint összefogással végrehajtható. 

Eddig mintegy 40 hazai civil szervezet tartotta fontosnak a Platformhoz történő csatlakozást. 

  



Tájékoztatjuk, hogy a Platform tagjai és érdeklődők számára 2012. április 25-én (szerda) 10.00-

12.00 óra között Budapesten tanácskozást szervezünk, melyen örömmel vennénk részvételét. A 

rendezvény helyszínét a bejelentkezett résztvevőknek a visszaigazolásban küldjük meg. 

  

A megbeszélésen a következő kérdések megvitatását tervezzük: 

1) Gondolatok Európáról, az Európai Unióról; a Platform céljainak időszerűsége 

2) 2013 - az Európai Polgárok Éve. Mit kezdjünk vele? 

3) A Platform idei programtervezete 

  

Örömmel vennénk, ha az Ön által képviselt civil szervezetet is megbeszélésünk résztvevői, 

illetve a Platformhoz csatlakozók között tudhatnánk. További információval készséggel állunk 

rendelkezésére. 

  

Üdvözlettel: 

A Platform tevékenységét koordináló Európa Ház 

E-mail: info@eucivil.hu 

--- 

  

B. Jelentkezési lap 

1. A rendezvényre az interneten is lehet jelentkezni: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDc5dDg2bnVoazdUTHBQampSaEN

obEE6MA 

2. Amennyiben a hírlevél jelentkezési lapját szeretné kitölteni, kérjük, hogy: 

- a hírlevél többi részét törölje; 

- a jelentkezési lapot a megjelölt e-mail címre: info@eucivil.hu küldje vissza! 
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Részt kívánok venni a "Platform az európai integrációért és a civil párbeszédért" rendezvényen 

2012. április 25-én. 

  

Név: 

Szervezet: 

Szervezet címe: 

Telefon: 

E-mail: 

Internet: 

  

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2012. április 24-én 14.00 óráig az alábbi e-mail címre: 

info@eucivil.hu küldje vissza! 

---- 

  

C. Hírek 

  

A CIVILEK TALÁLKOZTAK 

A magyarországi civil szervezetek országos találkozóját, a Civiliádát 2012. március 8-9-én 

tartották Budapesten. 

A 2012. évi Civiliádát igazán nem lehet az állam emlőin vérszívóként élősködéssel vádolni, 

ugyanis a rendezvény 1996 óta íródó történetében először nem kapott semmilyen támogatást a 

költségvetésből, annak alrendszereiről nem is beszélve. Így a civil szervezetek kiállítását és 

programsorozatát magába foglaló kétnapos rendezvény megszervezését egyedül az Európai 

Unió, pontosabban egy európai bizottsági pályázat tette lehetővé. 

  

A Civiládának idén a budapesti Aranytíz Kultúrház adott otthont, ahol tizenöt kiállítói standon 

mutatkoztak be a hazai civil szervezetek: nagycsaládosok, állatvédők, ifjúsági, kulturális és 

javascript:fm.eMailClicked.raise('info@eucivil.hu');


segélyszervezetek. Az európai dimenziót többek között az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság standja jelentette. 

  

A programok során civil szakértők a magyarországi civil társadalom helyzetét elemezték, illetve 

kísérletet tettek annak közeljövőjének (Milyen lesz a szektor 5 év múlva?) felvázolására. Nos, 

ami ez utóbbit illeti egy dologban az egybegyűltek egyetértettek: a honi civilség jövőjét a 

folyamatos (lét)bizonytalanság fogja jellemezni. Ez nem csak a különböző források 

beszűkülésének, az államiak centralizációjának köszönhető, hanem annak a ténynek is, hogy a 

civil szervezetek érdekérvényesítő képessége továbbra sem tekinthető a szektor erősségének. 

  

A 2011. évben tartott európai uniós kezdeményezés, az Önkéntesség Európai Éve egyik hazai 

fejleménye a kormányzat által készített és 2011 decemberében nyilvánosságra hozott önkéntes 

stratégia tervezet, ami többek között azt célozza, hogy 2020-ig a honi felnőtt lakosság legalább 

30%-a vegyen részt önkéntes programokban. 

Az önkéntességről szóló programon szó esett arról a fejleményről, hogy a 2011. év végén 

elfogadott köznevelési törvény az érettségi alapfeltételének szabja ötven óra, a törvény 

szövegében közösségi szolgálatnak nevezett önkéntes munkát. Ez sokakban kelt visszatetszést, 

ugyanis az önkéntesség kötelezővé tétele annak egyik alapismérvét: a saját szándékot kérdőjelezi 

meg (ráadásul a megoldás sem lenne túl bonyolult: pl. a felvételi pontszámításkor plusz pontok 

formájában lehetne elismerni az önkéntes munkát, ami Lengyelországban működő gyakorlat). 

  

Természetesen szó esett az új civil törvényről és a civil szervezetek közfinanszírozásának egyik 

legfontosabb eleméről: a Nemzeti Civil Alapprogram megszűnéséről, egyben a Nemzeti 

Együttműködési Alap színrelépéséről is. A változtatás sok jó hírt nem hoz a civil szervezetek 

számára, ugyanis az alap forrása jelentősen megcsappan (a rendezvény óta kiírt működési 

pályázatokon összesen 1 milliárd 883 millió forint a keret, ami jóval elmarad a korábbi évek 

összegétől). Ezenkívül a pénzosztó testületek összetételében is nagymértékű a változás: az 

összesen öt kollégium egyenként kilenc tagja közül testületenként csak hármat delegálnak 

közvetlen választás útján a civilek. A március végén tartott választások eredményeként 

megalakult a tanács és az öt kollégium és kiírták a működési célú pályázatokat. 

  

A szervezők tervezik, hogy jövőre is lesz Civiliáda. 

  

Tekintse meg képeinket: 



http://europeanhouse.hu/civiliada2012/?p=145 

--- 

  

1 MILLIÁRD MÍNUSZ 

  

A korábbi adószabályok alapján tavaly is növekedtek volna az 1 százalékos felajánlások, de 

főleg az egykulcsos személyi jövedelemadó miatt a civil szervezeteknek és egyházaknak 

felajánlható összeg egy milliárddal csökkent 2011-ben. A kérdésről Dr. Varga Árpád, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal elnökhelyettese számolt be az Országgyűlés civilügyi bizottságában 2012. 

április 11-én. 

  

2011-ben összesen 27,52 (13,76 civil és 13,76 egyházi) milliárd forint volt az egy százalékos 

felajánlás elvi kerete. Ebből a felajánlások együttes (1+1%) összege a 2012. december 31-i 

állapot szerint 15,96 milliárd forint volt, ami az elvi keret 58 százaléka. Ugyanez az összeg 2010-

ben 17,18 milliárd forint volt, így összesen több mint egymilliárd forinttal csökkent a felajánlás 

2011-ben az egy évvel megelőző adatokhoz képest. 

  

A felajánlott összeg mutatóiban továbbra is tendencia, hogy a civil szervezetek jóval több 1 

százalékot kapnak, mint az egyházak. 2011-ben 9,2 milliárd forint jutott a civileknek, 5,1 

milliárd az egyházaknak és 1,66 milliárd a kiemelt költségvetési előirányzatra (ez 2011-ben a 

Nemzeti Tehetség Program volt). 

  

Kovács elmondta, az összegszerű csökkenéstől függetlenül a felajánlók száma folyamatosan 

növekszik. Évente 100-120 ezerrel több a felajánló. Még mindig sok, mintegy 180 ezer az 

érvénytelen nyilatkozatok száma. Hozzátette: az adóhivatal célja, hogy egyre inkább az 

elektronikus ügykezelés felé tolódjon az 1 százalék ügye, például a NAV honlapja 

tartalmazhatná azon szervezetek listáját, amelyek jogosultak az adott évi felajánlások fogadására. 

--- 

  

ÖN EURÓPAI? ÁLLAMPOLGÁR? KEZDEMÉNYEZZEN! 
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Eldördült a startpisztoly. 2012. április 1-én életbe lépett az európai polgári kezdeményezés 

(European Citizens’ Initiative, eci). Sikere több tényezőn, nem utolsó sorban az állampolgárokon 

és szervezeteiken múlik. 

  

Egy millió aláírást kell összegyűjtenie Európa-szerte annak, aki jogszabály-kezdeményezéssel 

kíván élni az Európai Unióban. Ehhez több dologra szüksége lesz. Először egy olyan témát kell 

kiválasztania, ami értelmezhető az Európai Unió szintjén, például nem tartozik a tagországok 

hatáskörébe. Civil iparági vélemények szerint az első időkben főleg szociális és 

környezetvédelmi kezdeményezések jöhetnek szóba. A felvetett kérdések önmagukban is hozzá 

fognak járulni az európai polgári kezdeményezés megítéléséhez, ugyanis nem zárhatók ki a csak 

egy kisebb közösségre vonatkozó, így a 27 tagországból sokban érdektelen, magamutogatási 

célból vagy egyszerűen csak költséghatékony PR akcióként értelmezhető kezdeményezések, 

amik önmagukban is rombolhatják az eci megítélését. 

  

A kezdeményező állampolgár nincs könnyű helyzetben, mivel egy sikeres kezdeményezéshez 

egy minimum hét tagból álló bizottságot is fel kell állítani, melynek tagjai hét különböző EU-

tagállam állampolgárai, akik nevüket adják a kezdeményezéshez. 

  

Fontos információ, hogy az EU-intézmények semmilyen anyagi forrással nem segítik a 

kezdeményezéseket, pedig az Európa-szerte online is gyűjthető aláírások költsége nem kevés: 

egyes vélemények szerint egy aláírás átlagos költsége 1 euró lehet, ami magyarra fordítva és 1 

millió aláíróval számítva megközelíti a 300 millió forintot. 

  

Az eci kezelése központilag történik, felelőse az Európai Bizottság, az aláíró-ívek (online és 

papír-alapú) ellenőrzése a kijelölt nemzeti hatóságok (Magyarországon az Országos Választási 

Bizottság) feladata. Az európai gondolkodás és gyakorlat ezen új területéről a Civiliáda egyik 

szakmai programjaként folyt eszmecsere. 

  

Az eci központi honlapja, ahol kezdeményezéssel lehet élni: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=hu 

--- 
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D. Program 

  

V4 FÓRUM AZ INNOVATÍV TANULÁSÉRT 

  

Második alkalommal kerül megrendezésre a V4 Fórum az Innovatív Tanulásért című nemzetközi 

konferencia 2012. április 26-27 között Banska Bystrica-n (Besztercebányán) a Matej Bel 

Egyetemen, ahol ezúttal a vállalkozói szellem mint az élethez szükséges kulcskompetencia 

témája köré épülnek az előadások. A konferencia célja, hogy olyan termékeny talajt biztosítson a 

szakmai párbeszédre, mely elősegíti a formális és a nem formális oktatásban dolgozó 

pedagógusok és a munkáltatók közötti párbeszédet, együttműködést. 

  

A V4 fórum fő témája a fiatalok azon kulcskompetenciáinak fejlesztése a munkáltatók 

bevonásával és támogatásával, melyek elősegítik a munkába álláshoz szükséges gyakorlat 

megszerzését. A konferenciára a visegrádi országokból érkeznek a tapasztalati tanulás 

módszertanában jártas vendégelőadók. A programban a rövid prezentációk és előadások mellett 

legnagyobb részben a gyakorlat központú műhelyek kaptak helyet. 

  

Időpont: 2012. április 26-27. 

Helyszín: Matej Bel Egyetem, Besztercebánya, Szlovákia 

Szervező: Presley Ridge Magyarország Alapítvány 

További információ: Csuzdi Eszter, program koordinátor 

Tel.: (1) 785-4242 

E-mail: ECsuzdi@pressleyridge.org 

Internet: www.pressleyridge.hu 

--- 

  

EUROVELO NEMZETKÖZI KERÉKPÁRTÚRA A ZEMPLÉN - TISZA MENTÉN 
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A Tuti Egyesület ismét nemzetközi kerékpártúrát szervez. Az idei túra tíz napos, július 6-15-ig 

tart. A túrához bárhol lehet csatlakozni, de előnyt élveznek a teljes szakaszon résztvevők. 

  

Útvonal: Budapest - (vonattal Hidasnémeti) - (Milan Cocher emléktúra) - Gönc - Telkibánya 20 

km - Bózsva - Pálháza - Füzérradvány - Széphalom - Sátoraljaújhely 50 km - Borsi (Szlovákia) - 

Sárospatak - Bodrogolaszi - Olaszliszka - Szegi 40 km - Bodrogkisfalud - Bodrogkeresztúr - 

Tokaj - Tiszatardos (komp a Tiszán) - Tiszalök - Tiszadob 50km - Tiszacsege-Tiszafüred 60 km 

2x Tisza-tó (teljesítménytúra, vagy hajózás) - Abádszalók - Kisköre -Tiszasüly-Kőtelek 

Nagykörü-Szolnok 100 km - Tiszavárkony - Tiszakécske 60 km - Tiszaalpár - Csongrád 60 km 

  

- Várható költség a teljes a teljes szakaszra: 07.06-tól 07.15-ig - 10 nap 9 éj = 55 eFt 

- Várható költség csak az első szakaszra: 07.06-tól 07.12-ig - 7 nap 6 éj = 33 eFt 

- Várható költség az első szakaszra sátorozással: 07.06-tól 07.12-ig - 7 nap 6 éj = 28 eFt 

- Várható költség csak a második szakaszra: 07.12-től 07.15-ig - 4 nap 3 éj = 26 eFt 

  

A részvételi díj tartalmazza a szállásokat (gyerektábor, kollégium, panzió, esetleg több helyen 

sátorozás), a napi kétszeri étkezést (néha hidegcsomag is), túravezetői díjat, egyszerű 

szervízszolgáltatást (alkatrészek nélkül), pólót, kitűzőt, térképvázlatokat, tagdíjat. Nem 

tartalmazza az esetleges külön belépőket, a biztosítás díját és az utazás költségét. 

Csomagszállítás: 200 Ft/nap/csomag. A rendezők a programváltozás jogát fenntartják. 

  

Kedvezményes jelentkezési határidő 2012. május 7. A teljes részvételi díj befizetési határideje: 

június 8. 

  

Időpont: 2012. július 6-15. 

Szervező: Turista és Természetjáró Információs (TUTI) Egyesület 

Jelentkezés és információ: Buzás Károly 

E-mail: kbuzas@gmail.com 

Tel.: (20) 477-64-67 
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Internet: www.tutiklub.neobase.hu 

--- 

  

E. NEA 

  

NEA MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATOK 

  

1,883 millió forint keretösszeggel hirdették meg a Nemzeti Együttműködési Alap működési célú 

pályázatait. 

  

Megjelentek a NEA első pályázatai. A működési költségekre meghirdetett összegekre ezentúl 

nem földrajzi, hanem - önmeghatározás alapján - működési területi besorolás alapján lehet 

pályázni a NEA öt kollégiumánál. A rendelkezésre álló kevesebb mint 2 milliárd forintot a 

kollégiumok között egységesen osztották fel, így egy kollégium 376 millió forintot fog a 

pályázók között elosztani. 

  

Egy szervezet 250 000 és 5 millió forint közötti összegre pályázhat. 

  

Az új pályázati rendszer néhány pontjára érdemes odafigyelni. 

- Egyáltalán nincs papíralapú pályázás, csak az EPER online rendszerén lehet pályázatokat 

benyújtani. Ehhez éves díjat kell fizetni, ami 3000 forint (az a díj korábban is létezett, de az 

állam az NCA-pályázatok esetében átvállalta az összeget). 

- A NEA alapvetően utófinanszírozó rendszerű. Van lehetőség előfinanszírozásra, de csak a 

pályázó külön kérésére. 

- Nincs hiánypótlásra lehetőség a NEA-ban. 

- Ha a pályázó szervezet visszaigazolt elektorként már elkötelezte magát valamelyik kollégium 

mellett, akkor csak oda nyújthatja be pályázatát. 

  

http://www.tutiklub.neobase.hu/


Beadási határidők: 

Nemzeti összetartozás: 2012. május 2. 

Társadalmi felelősségvállalás: 2012. május 3. 

Mobilitás és alkalmazkodás: 2012. május 4. 

Közösségi környezet: 2012. május 7. 

Új nemzedékek jövőjéért: 2012. május 8. 

  

További információ: http://www.wekerle.gov.hu/?oldal_id=829 

--- 

  

F. A HÍRLEVÉLRŐL 

A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról. 

  

Szerkesztőség: 

Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 

P: 1395 Budapest 62., Pf. 113. 

T: (1) 356-8440, F: (1) 356-8499 

E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu 

  

A hírlevél megjelenését az Európai Bizottság és az EU Munkacsoport támogatja. Ha szeretné, 

hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük írjon az info@eucivil.hu címre. A közlés jogát 

fenntartjuk. Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás megjelölésének módja: 

www.eucivil.hu. A Civil Európa Hírlevél 11. évfolyam 6. számát 9669 előfizetőnek küldjük. Fel- 

és leiratkozás: info@eucivil.hu 
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