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A. Gödöllő - Meghívó 

 

IRÁNY GÖDÖLLŐ! 

 

Ha Gödöllőről beszélünk, akkor mindenekelőtt a gróf Grassalkovich Antal  

által megálmodott és építtetett kastély jut az ember eszébe, mely később  

uralkodók nyári pihenőjéül szolgált. Mára a helyzet alaposan  

megváltozott és ennek okát nem csak az uralkodóház kihalásában kell  

keresnünk. Bízvást mondhatjuk, hogy Gödöllő felkerült Európa térképére,  

s a magyarázatot a hamarosan véget érő magyar EU-elnökség adja: az év  

eleje óta folyamatosan érkeztek a célra átalakított lovardába az EU  

vezető politikusai és szakértői, hogy a legkülönbözőbb ügyekről  

cseréljenek eszmét. 

 

Mi most arra vállalkozunk, hogy "beleszagoljunk" a kastély levegőjébe és  

elmondhassuk: mi is felkerestük a tanácskozások színhelyét.  

Tájékozódásunkat idegenvezető segíti. 

 

Ha csatlakozni kíván hozzánk, töltse ki és küldje vissza a jelentkezési  

lapot. 

 



Budapest egy könnyen megközelíthető központi helyéről autóbusszal indulunk. 

 

Mikor? 2011. június 18-án (szombat) 10.00 órakor indulunk és kb. 15.00  

órakor érkezünk vissza. 

 

A részvételi díj 4000 forint, mely az utazást, a belépőjegyek árát a  

múzeumba és az EU-helyszínekre, az idegenvezetést és egy kávé költségeit  

tartalmazza. Fizetés a helyszínen, számlát adunk. 

 

Maximum 45 főt tudunk fogadni, a buszt minimum 20 fővel indítjuk. A  

jelentkezőket visszaigazoljuk és tájékoztatjuk az indulás pontos  

helyszínéről. 

 

Siessen és jelentkezzen! Ez egy vissza nem térő alkalom, mivel a  

gödöllői európai uniós helyszíneket már csak pár napig lehet felkeresni. 

 

Időpont: 2011. június 18. (szombat) 10.00-15.00 óra. 

Helyszín: Budapest-Gödöllő-Budapest 

Szervező: Európa Ház 

További információ: 

E-mail: info@eucivil.hu 

Tel.: (1) 356-8440 

Internet: http://www.eucivil.hu 

--- 

 

B. Jelentkezési lap 

 

Megjegyzés: 

1. A rendezvényre az interneten is lehet jelentkezni: 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGxGQS0yOGpJM3MxaVBkWXU5cU

J6b1E6MQ 

 

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! 

 

Részt kívánok venni az IRÁNY GÖDÖLLŐ rendezvényen 2011. június 18-án. A  

4000 forintos részvételi díj megfizetését vállalom. 

 

Név: 



Szervezet: 

Szervezet címe: 

Telefon: 

E-mail: 

Internet: 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2011. június 16-án 17.00 óráig az  

alábbi fax számra: (1) 356-8499 vagy e-mail címre: info@eucivil.hu  

küldje vissza. 

--- 

 

C. Tájékoztató - Platform 

 

CSATLAKOZZON! 

Megalakult a Platform az Európai Integrációért és a Civil Párbeszédért 

 

A civil tanácskozások jól ismert refrénje: jó-jó, érdekes volt, de mi  

történik holnap? Erre az indokolt kérdésre próbáltunk konkrét választ  

adni a 2011. május 6-7-én Budapesten "Civil párbeszéd: cél vagy eszköz?"  

címmel szervezett nemzetközi konferenciánkon. Elhatároztuk ugyanis, hogy  

számunkra 2011. június 30-án, a magyar EU-elnökség utolsó napján nem ér  

véget az európai uniós ügyekkel való foglalkozás. 

 

Ennek egyik lehetséges és szervezett kereteket öltő formája a  

konferencián meghirdetett "Platform az Európai Integrációért és a Civil  

Párbeszédért" kezdeményezés, melynek céljairól és működési elveiről  

alább bővebben lehet olvasni. 

 

Már több mint húszan vagyunk hazaiak és vannak külföldi támogatóink is. 

 

Hívunk, várunk mindenkit, aki híve az európai gondolatnak és  

elkötelezettje az európai értékeknek. 

 

Csatlakozzon és legyen társunk egy hasznosnak és izgalmasnak ígérkező  

közös munkában. Jelentkezni a mellékelt nyilatkozat kitöltésével lehet.  

Határidő nincs. 

 

Legközelebbi rendezvényünkre 2011. július első napjaiban kerül sor,  

amikor a magyar EU-elnökséget értékeljük civil szemszögből. 

--- 

 

PLATFORM AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓÉRT ÉS A CIVIL PÁRBESZÉDÉRT 



 

A "Platform az Európai Integrációért és a Civil Párbeszédért" a  

magyarországi civil szervezetek önkéntes együttműködési rendszere, mely  

céljának tekinti, hogy 

 

- hatékony eszközként szolgáljon a Lisszaboni Szerződésben foglaltak  

végrehajtása érdekében, különös tekintettel az Európai Unióról szóló  

szerződés 11. cikkelyére, a részvételi demokrácia elvére; 

- hozzájáruljon a magyar társadalom tájékoztatásához, az európai  

integráció, az Európai Unió melletti elkötelezettsége erősítéséhez; 

- megjelenítse, kifejezésre juttassa és közvetítse a munkájában  

résztvevő szervezetek európai integrációs kérdésekben vallott nézeteit,  

törekvéseit és javaslatait nemzetközi, európai uniós színtéren és  

idehaza egyaránt; 

- elősegítse a résztvevő szervezetek közötti információcserét  

mindenekelőtt a magyarországi civil társadalmat érintő-foglalkoztató  

európai integrációs, európai uniós kérdésekről; 

- bátorítsa és gyakorolja az aktív állampolgárság eszméjét hazai és  

európai szinten egyaránt; 

- reprezentatív, legitim és érdekvédelmi feladatokat ellátó civil  

szakmai együttműködési fórumként működjön a közösen vállalt európai  

értékek képviseletében és védelmében; 

- előmozdítsa résztvevőinek európai uniós kapcsolatépítését, ideértve a  

különböző európai évek által kínált lehetőségeket; 

- szorgalmazza az egyenjogúság és kölcsönös előnyökön nyugvó és  

különböző szintű civil párbeszédet és törekszik annak szervezett keretek  

közötti megvalósítására. 

 

Működési elvek: 

1. A "Platform az Európai Integrációért és a Civil Párbeszédért" (a  

továbbiakban: Platform) munkájában a magyarországi civil szervezetek  

egyenlő alapon vesznek részt. 

2. A Platform országos jelleggel működik. 

3. A Platform munkáját nyitottan, átláthatóan végzi. 

4. A Platform munkájában résztvevők rendszeres tájékoztatást kapnak a  

célokban meghatározottak érdekében végzett tevékenységről. 

5. A Platform munkájában résztvevők névsora nyilvános. 

6. A Platform munkáját a résztvevők egy csoportjából álló vezetőség  

fogja össze és irányítja; a Platformot képviselő szóvivő(k) és a  

vezetőség munkáját koordináló szervezetként az Európa Ház végzi. 

7. A Platform állásfoglalásai kialakításánál, a döntéshozatalnál a  

konszenzus elvét igyekszik érvényesíteni. Amennyiben ez nem jár  



eredménnyel, az egyszerű többség elvét alkalmazza. 

8. A Platform tagjai évente egy alkalommal értékelik közös  

tevékenységüket és munkatervet fogadnak el. 

9. A Platform aktív, kezdeményező szerepet kíván játszani nemzetközi,  

európai uniós színtéren is. Ennek jegyében számít az EU-tagországok  

civil szervezeteinek, állampolgárainak részvételére, támogatására is. 

 

A Platform 2011. május 7-én alakult meg Budapesten. Csatlakozni a  

mellékelt nyilatkozat kitöltésével lehet. 

 

Budapest, 2011. május 7. 

Készítette: Európa Ház, e-mail: info@eucivil.hu 

--- 

 

D. Csatlakozási nyilatkozat - Platform 

 

Részt kívánunk venni a "Platform az Európai Integrációért és a Civil  

Párbeszédért" együttműködési hálózat munkájában. 

 

Az egyesület/alapítvány/intézmény neve: 

Az egyesület/alapítvány/intézmény neve angolul (ha van): 

A képviselő neve: 

A szervezet címe: 

Város: 

Irányítószám: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Internet: 

 

Dátum: 

Aláírás: 

 

Kérjük visszaküldeni az alábbi címre: 

Európa Ház 

1389 Budapest 62. Pf. 113. 

Fax: (06-1) 356-8499 

E-mail: info@eucivil.hu 

Internet: www.eucivil.hu 

--- 

 

E. Hírek 



 

KEVÉS FÉNY, TÖBB ÁRNYÉK 

A nonprofit foglalkoztatás helyzete Magyarországon 

 

A hazai civil-nonprofit szektorban az összes foglalkoztatott mintegy 0,8  

százaléka dolgozik, ez a 2009 statisztikai adatok szerint valamivel több  

mint 130 ezer főállású - teljes- és részmunkaidős - munkavállalót  

jelent. A nemzetközi adatok szerint a foglalkoztatottak 5-9%-ának ad  

munkát a nonprofit szektor, amely - főként például Németországban - a  

részmunkaidős és a közhasznú foglalkoztatás egyik terepe. 

 

A magyar viszonyokat nézve, nagyon keveset lehet arról tudni, hogy a  

jelenleg működő nonprofit szervezetek milyen összetételű és képzettségű  

munkavállalókat milyen formában foglalkoztatnak, illetve a rendelkezésre  

álló humánerőforrás kapacitást milyen hatékonysággal tudják kihasználni. 

 

A Civitalis Egyesület kutatói, Bartal Anna Mária, Nagy Renáta, Sebestény  

István, "Tények és lehetőségek" címmel a magyar nonprofit szektor  

foglalkoztatási helyzetét feltáró vizsgálatukban ezeknek a kérdéseknek a  

megválaszolását tűzték ki célul. A téma vizsgálatának különös hagsúlyt  

ad az is - a kutatók véleménye szerint -, hogy a hazai nonprofit szektor  

egyik legfontosabb problémája a foglalkoztatási potenciál növelése,  

hiszen egy szektor gazdasági-társadalmi súlyát erőteljesen jelzi az is,  

hogy hány munkavállalónak tud megélhetést biztosítani. 

 

A kutatás eredményei szerint a vizsgált több mint 600 szervezet fele  

számolt be arról, hogy munkaerő gondjai vannak, és ezek kétharmadának  

nincs elegendő forrása arra, hogy további munkavállalókat  

foglalkoztasson. A megkérdezett szervezetek véleménye szerint a  

nonprofit szektorban való foglalkoztatást nagyban nehezítik a  

rész-munkaidős foglalkoztatás adminisztratív terhei, a kiszámíthatatlan  

pályázati alapú foglalkoztatás, ami elsősorban a magas fluktuációhoz  

vezet, továbbá a nem versenyképes bérek és fizetési konstrukciók (pl.  

cafetéria hiánya), végül pedig a nagyfokú rugalmasságot igénylő  

feladatszervezés, ahol vagy az eszkimó vagy a fóka sok. A kutatók  

számításai szerint, a hazai civil-nonprofit szektor 20-25 ezer, főként  

részmunkaidős foglalkoztatottnak tudna munkahelyet biztosítani.  

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ehhez nagyon differenciált  

foglalkoztatási és támogatási konstrukciók kellenének - amelyeket félő,  

hogy a rugalmatlan foglalkoztatáspolitika nem tud kezelni -, hiszen  

egészen más foglalkoztatási támogatásokat igényelnek a kis- és közepes  

vállalkozások szintjén foglalkoztató civil szervezetek és egészen  



másokat azok, ahol már az is nagy eredmény, ha valakit 4-6 órában  

alkalmazni tudnak. Kanadai példára hivatkozva javasolnák a nonprofit  

foglalkoztatási ügynökségek létrehozását - esetlegesen a megyei  

Munkaügyi Központokkal együttműködésben -, amelyek a részmunkaidős  

foglalkoztatottakat közvetítenék ki a szervezetek számára, levéve pl. az  

adminisztrációs terheket a szervezetek válláról, illetve a rugalmas  

foglalkoztatás lehetőségét is biztosíthatnák. 

--- 

 

A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG IFJÚSÁGI HÍREI 

 

Megjelent a magyar EU-elnökség ifjúsági híreinek májusi száma az Európai  

Ifjúsági Fórum elnökségi projektjének angol nyelvű gondozásában. 

http://tetaz.eu/Presidency_Youth_Flash_May_2011.pdf 

--- 

 

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK NAPJA 

 

Az első Társadalmi Vállalkozások Napját 2011. június 1-3. között  

rendezték meg párhuzamosan Magyarországon és Chilében, abban a két  

országban, ahol a szervező NESsT szervezet közel 15 éve elkezdte  

tevékenységét a társadalmi vállalkozások támogatása érdekében. A  

Társadalmi Vállalkozások Napja azért jött létre, hogy felhívja a  

figyelmet a társadalmi vállalkozások társadalomformáló hatására és  

lehetőségeire, ezek a vállalkozások ugyanis fontos társadalmi  

kihívásokat orvosolnak és gazdasági lehetőségeket teremtenek hátrányos  

helyzetű emberek számára a feltörekvő országokban. A Társadalmi  

Vállalkozások Napja a társadalmi vállalkozóknak, a civil és üzleti  

szektor vezetőinek, az adományozóknak és a kormányzati döntéshozóknak  

nyújtott alkalmat a találkozásra, hogy együtt ünnepeljék a társadalmi  

vállalkozók sikereit és létrehozzanak együtt egy, a társadalmi  

vállalkozásokat támogató környezetet. 

 

További információ: www.nesst.org 

--- 

 

35. NEMZETKÖZI ISKOLA ÉS MŰVÉSZTELEP 

 

Egy 35 éves tehetséggondozó hagyománnyal bíró civil szervezet - az  

Alkotótábori Egyesület - komplex tehetségsegítő programja olyan diákokat  

céloz meg, akik kiválóan szerepelnek a vizuális kultúrához kapcsolódó  

tanórákon illetve tanulmányi versenyeken és folyamatos tudásvágy  



jellemzi őket. 

 

Arra buzdítják a szépreményű fiatalokat, hogy vegyenek részt programban,  

mentoraikat, szüleiket, tanáraikat pedig arra kérik, hívják fel a diákok  

figyelmét az Alkotótábori Egyesület nyári kéthetes fejlesztést,  

tehetség-gondozást szolgáló lehetőségére Szerencsen. Maradandó élmények,  

barátságok, jókedv biztosított. A közreműködők szakmailag felkészült  

Kossuth- és Ferenczi-díjas segítők. 

 

A jelentkezés leadásának határideje: 2011. június 10. Kérdéseit,  

észrevételét a edithidas@vipmail.hu címre várják. 

 

A részletes pályázati felhívás a honlapon olvasható: www.szabadiskola.hu 

--- 

 

F. EU2011 magyar civil esemény 

Folyamatosan gyűjtjük és adjuk közre a magyar EU-elnökséghez kapcsolódó  

civil eseményeket. A már beérkezett programokat köszönjük, azokat  

feltöltjük a www.eucivil2011.hu honlapra. A regisztráció folyamatos, ha  

sz/tervez ilyen programot, szívesen fogadjuk jelzését. Az alábbiakban  

már rögzített eseményekről tájékozódhat: 

--- 

 

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉS HATÉKONYSÁGA CIVIL SZEMMEL 

 

A HAND Szövetség "Új hangok a nemzetközi fejlesztésben" című magyar  

elnökséghez kapcsolódó programjának záró rendezvénye. Jelentkezési  

határidő: 2011. június 22. 

 

Időpont: 2011. június 27. (hétfő) 9.00-16.40 

Helyszín: Európai Ifjúsági Központ (Budapest, II. ker. Zivatar u. 1-3.) 

Szervező: Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség 

További információ: Kárász Ágnes 

E-mail: admin@hand.org.hu 

--- 

 

G. Civil együttműködés 

 

Tisztelt Civil Közösség! Kedves Civil Barátaink! 

 

A 2010. évi parlamenti és önkormányzati választásokat követő időszakban  

számos kormányzati és helyi képviselő területi döntés született, amely  



több tekintetben is újragondolásra és cselekvésre ösztönzi a civil  

szervezeteket, azok vezető testületeit. 

 

Döntő jelentőségűnek kell tekintenünk a civil közösségek működési  

feltételeit segítő NCA törvény várható és már tapasztalható változásait,  

avagy ennek kiegészítését szolgáló új civil kapcsolati koncepciót,  

amelyeknek tartalma eddig csak vázlatosan került nyilvánosságra, az erre  

vonatkozó kormányzati előterjesztés megismerhetősége a következő  

időszakban történhet meg. 

 

A civil közösségek szervezetei szempontjából hasonló súlyú feladatokat  

jelenthet a közeljövőben várható törvényességi felülvizsgálat, amely a  

bírósági bejegyzések megújítását is feltételezi. Az ide vonatkozó  

rendelkezések tartalma csak a későbbiekben ismerhető meg, de a kellő  

felkészüléshez indokolt a civil társadalom szorosabb együttműködése. 

 

Az új helyzet, a működési feltételek változásai, minden bizonnyal  

kikényszerítik a civil közösségben az egymás iránti nagyobb toleranciát,  

segítőkészséget, a közös cselekvés iránti elkötelezettséget. 

A TESZ (Társadalmi Egyesületek Országos Szövetsége) arra az  

elhatározásra jutott, hogy a Szövetség helyi és megyei szervezetei  

felajánlják segítő együttműködésüket mindazon civil közösségek számára,  

amelyek az új jogszabályok követelményeinek teljesítéséhez civil szakmai  

támogatást, infrastrukturális szolgáltatást igényelnek. A TESZ  

együttműködési javaslata a civil szervezet elkötelezettségét,  

irányultságát nem kívánja befolyásolni, de a legkevésbé sem érintheti a  

civil szervezet önállóságát. 

 

Ugyanakkor köszönettel vennénk az együttműködést vállaló civil  

közösségek működési tapasztalatainak, gondjaiknak és eredményeinek a  

megismerhetőségét, amelyek összegzése jelentős segítséget adhat a civil  

társadalom és a jogalkotók számára egyaránt. Az összegzés valamint a  

vonatkozó jogszabályok széleskörű megismerhetősége érdekében országos  

konferencia megrendezését tervezzük, (2011. év második félévében) amely  

az erőteljesebb civil érdekképviselet és érdekközvetítés érdemi alapját  

képezheti. 

 

Kérjük és várjuk mindazon civil közösségek megkeresését, amelyek  

elfogadják és igénylik a felajánlott segítséget. 

 

Budapest. 2011. május 21. 

TESZ Országos Választmánya, e-mail: tesz1@chello.hu 



--- 

 

H. Pályázat 

 

NEMZETKÖZI FOTÓPÁLYÁZAT A DUNÁRÓL 

[www.eu.hu] 

 

A World Press Photo budapesti szervezője az Európai Bizottság  

Magyarországi Képviselete együttműködésével nemzetközi fotópályázatot  

hirdet Duna címmel. A Duna fotókiállítás a World Press Photo kísérő  

kiállításaként Budapesten, a Néprajzi Múzeumban kerül bemutatásra. 

 

A Duna kiállítás az Európai Bizottság Duna-stratégiájára épül. Célja  

felhívni a figyelmet a Duna 14 országot összekötő adottságainak jobb  

kihasználására, az együttműködésre, legfőképp a környezetvédelem és a  

hajózás területén. Kiállításunk képet ad a Duna menti életről a  

németországi forrástól a romániai Deltáig. 

 

Kategóriák: a. természet és környezetvédelem, b. ipar és mezőgazdaság,  

c. halászat és hajózás, d. kultúra és tudomány, e. mindennapi élet. 

 

Jelentkezési határidő: 2011. július 15. 

A kiállítás megnyitója 2011. szeptember 29. 

 

A pályázat részletes feltételei: http://www.worldpressphotohu.info/danube 

--- 

 

I. Olvasni jó 

 

MEGJELENT A CIVIL SZEMLE 26-27. SZÁMAElsősorban a civil területen  

dolgozó szakembereknek szól a 2004 végén megjelent Civil Szemle, amely  

szakmai háttérfolyóiratként foglalkozik a civil közélet, a társadalmi  

szervezeti lét, a nonprofit kutatás területeivel.ELMÉLETILEG 

Kákai László: A civil szektor a gazdasági válság után... valami változik? 

 

KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM 

Hargitai Henrik: Közös hullámhossz hírszolgálat - az első vészhelyzeti  

ideiglenes közösségi rádió Magyarországon 

Velics Gabriella: Civilek a mikrofon mögött 

 

TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM 

Mészáros Zsuzsanna - Péterfi Ferenc: Változatlanul alacsony szinten a  



közbizalom. Gyorsjelentés 2010. 

Demeter Endre - Nagy Ádám - Székely Levente: Pénzügyi kultúra a civil  

szektorban 

 

VILÁG-NÉZET 

Grzegorz Ekiert - Roberto Foa: Mítosztól a valóságig: civil társadalom  

Közép- és Kelet Európában 

 

CIVIL SZEMLE REPERTÓRIUM 2007 - 2010 (Farkas Gabriella) 

 

http://www.civilszemle.hu 

--- 

 

J. 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 a Nemzeti Civil Alapprogram, 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 10.  

évfolyam 12. számát 9409 előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás:  

info@eucivil.hu 


