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A. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SZERVERÉT AJÁNLJA 

 

Az április 1-i indulás óta nyolc európai polgári kezdeményezést vett  

nyilvántartásba az Európai Bizottság. 

 

Minden bizonnyal fellélegzett az Európai Bizottság apparátusa az új  

jogintézmény, az európai polgári kezdeményezés 2012. április 1-i életbe  

lépése óta, ugyanis az indulást követően eltelt három hónapban összesen  

kilenc kezdeményezést hagytak jóvá. Bár előzetesen nem lehetett  

megsaccolni az egy millió európai uniós állampolgár aláírásával  

támogatott jogszabály-kezdeményezés népszerűségét, az említett szám  

mégis kevésnek tűnik figyelembe véve a tagországok (27) és az  

EU-állampolgárok (500 millió) számát. A dologhoz hozzátartozik, hogy az  

európai polgári kezdeményezés honlapja  

(http://ec.europa.eu/citizens-initiative/) arról nem ad tájékoztatást,  

hogy hány kezdeményezés van elbírálás alatt, egyet (egy állatjólétről,  

közelebbről a szarvasmarhák tartási körülményeiről szólót) viszont a  

kezdeményezők már vissza is vontak. 

 

Technológiai kérdés 

 

Az európai polgári kezdeményezés sikerének egyik ugrópontja, hogy a  

kezdeményezéseket támogató aláírásokat az interneten is lehet gyűjteni.  

Az online gyűjtéshez az Európai Bizottság egy nyílt forráskódú szoftvert  

fejlesztett, amit a kezdeményezők saját honlapjukba építhetnek  

(programozhatnak). A beszámolók szerint azonban a gyakorlatban ez nem  

zökkenőmentes, a problémára a Democracy International szervezet már  

korábban figyelmeztetett (lásd:  

http://democracy-international.org/eci-software.html). 

 



A jelenlegi kezdeményezések egyikénél sem lehet online aláírást  

gyűjteni, ami nagyban növeli az adminisztrációt. A legtöbb honlapról  

ugyanis kézzel kitöltendő/aláírandó adatlapot (ezt az Európai Bizottság  

honlapja elkészíti a kezdeményezőknek ország és nyelv szerint), lehet  

csak letölteni, amit aláírás után vissza kell juttatni a szervezőknek  

postán. 

 

A problémára válaszul az Európai Bizottság azt ajánlotta fel, hogy  

átmenetileg saját szerverén keresztül lehet online aláírásokat gyűjteni  

(http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-

releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm). 

 

A nyolc élő (és aláírható) kezdeményezés: 

http://eucivil.hu/article.php?pId=2146 

 

Az európai polgári kezdeményezés honlapja:  

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/ 

--- 

 

B. EURÓPÁBAN ÉLNEK - HEBC ORSZÁGJELENTÉS 2012 

 

Kiszámíthatóság és versenyképesség kell jellemezze Magyarországot és egy  

közösen vállalt országstratégia sem ártana. 14. alkalommal adta ki  

országjelentését hazánkról az európai nagyvállalatokat tömörítő Európai  

Üzleti Tanács. A kiadvány bemutatójára 2012. július 19-én került sor  

Budapesten. 

 

Egy hosszútávon kiszámítható ország nem csak a befektetők, hanem  

Magyarország érdeke is. Ehhez egy kormányzati ciklusokon átívelő  

országstratégiára van szükség, amit a társadalom is magáénak vall. Ehhez  

jövőkép is kell, így az elemzés, ami meghatározza az ország elé tűzött  

célokat 10-15 éves távlatban. 

 

Ugyancsak fontos kérdés egy ország megítélésében a bizalom, annak  

megléte ill. hiánya. A kiadvány nem kertel: jelenleg nem kedvező  

Magyarország megítélése és a befektetői bizalmat csak az átláthatóság, a  

fenntarthatóság és a kiszámíthatóság állíthatja helyre. Az elemzés  

ugyancsak kiemeli a független média társadalom tájékoztatásában  

betöltött fontos szerepét is. 

 

A válságból való kilábalás egyik sarokköve az emberi erőforrás megléte.  

Az értékelés szerint "a humán tőke Európa legértékesebb erőforrása",  

egyben "Magyarország legfontosabb erőssége". A képzett, egészséges és  

motivált társadalom növeli az ország értékét. Az elemzés üdvözli a  

munkahelyteremtésre irányuló kormányzati szándékokat azzal, hogy  

munkahelyeket a versenyszféra tud teremteni. Ebben a folyamatban a  



kormányzat szerepe a kiszámítható gazdasági környezet biztosítása. 

Egy ponton továbbra is hátrányban vannak a magyar munkavállalók más  

országokhoz képest. Ez pedig az idegen nyelvek ismeretének alacsony  

szintje, pedig "a nyelvtudás egyfajta életbiztosítás", így a tanulmány.  

A tanulmány szintén kiemeli a tanárok (és nem csak a nyelvtanárok)  

társadalmi megbecsülésének szükségességét. 

 

Az európai integrációról szólva a jelentés hangsúlyozza, hogy az európai  

uniós tagság után nyolc évvel fontos lenne, ha a társadalom is az  

európai közösséghez tartozónak, európai polgárnak érezné magát, ami  

ahhoz is hozzájárul, hogy "megismerjük és elfogadjuk más nemzetek  

értékeit, megkülönböztetéstől mentesen és toleránsan gondolkodjunk". 

 

A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése: 

http://www.hebc.hu/wp-content/uploads/2012/07/HEBC-Report-2012_Living-in-Europe.pdf 

--- 

 

C. KONZULTÁCIÓ AZ ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSRÓL 

 

Egy éve egyesítette a lobbistákat felsoroló nyilvántartását az Európai  

Parlament és az Európai Bizottság. A civil szervezeteket is szép számmal  

tartalmazó közös Átláthatósági Nyilvántartás egy éves tapasztalatairól  

nyílt konzultáció zajlik. 

 

Az Európai Parlament 1996-ban, az Európai Bizottság 2008-ban vezetett be  

lobbi nyilvántartást, amit 2011-ben egyesítettek. A nyilvántartás azon  

személyek és szervezetek jelenleg több mint 5100 nyilvántartottat  

tartalmazó gyűjteménye, akik önként regisztrálták magukat és valamilyen  

uniós politikát szeretnének befolyásolni. Ez természetes dolog, az  

európai uniós szemlélet azonban arra sarkall, hogy a lobbi-tevékenység  

minél átláthatóbban történjen. 

 

Magyarországi székhellyel 59 regisztrált szervezet ill. személy  

regisztráltak az adatbázisba. Messzemenő következtetéseket ebből nem  

igazán lehet/tudunk levonni, azt viszont bátran állítjuk, hogy a  

felsorolás az érdekestől az eklektikusig ívelő minősítésben inkább az  

utóbbi jelzőt kívánja. Abból a szempontból viszont kifejezetten hasznos,  

hogy jobban megismerjünk az adatbázisban regisztrált egy-egy  

szervezetet. (http://europa.eu/transparency-register/index_hu.htm) 

 

A jelenlegi konzultáció célja, hogy a nyilvántartás-összevonás utáni egy  

év tapasztalatait és hozzájáruljon a nyilvántartásról szóló éves  

jelentés elkészítéséhez. A konzultáció nyitott, 2012. augusztus 31-ig  

tart, azon bárki, így nem regisztrált civil szervezetek is részt vehetnek. 

 

A konzultáció honlapja: 



http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_hu.htm 

 

Hasonló cikkek: 

 

ÚJ LOBBIZÁSI SZABÁLYOK AZ EU-BAN 

http://eucivil.hu/article.php?pId=1462 

 

REGISZTER ÉS ETIKAI KÓDEX 

http://eucivil.hu/article.php?pId=1343 

--- 

 

D. STRANDOKON NÉPSZERŰSÍTIK AZ EURÓPAI UNIÓT 

 

Az EU magyarországi tájékoztató irodái az idén nyáron a strandokon is  

nyitva állnak az érdeklődők előtt. Az Európai Bizottság Magyarországi  

Képviselete a hazai Europe Direct tájékoztató irodákkal együttműködve  

augusztus 19-ig az ország strandjain ad információt. 

 

A június 23-án indult roadshow keretében egy Europe Direct-kisbusz járja  

körbe az egész országot, hogy többszáz ajándék bevetésével az uniós  

tájékoztató irodák szolgáltatásaira hívja fel a nyaralók figyelmét. A  

kisbusz érinti többek között a Balatont és a Velencei-tavat. A program  

36 helyszínen 42 napon keresztül zajlik, és eközben fesztiválokon, így  

például a Sziget Fesztiválon is megjelenik. A program célja, hogy az  

európai uniós állampolgárság adta lehetőségekről - utazás,  

továbbtanulás, munkavállalás, pályázatok, támogatások, nyugdíjak stb. -  

ingyenes tájékoztatást nyújtson a strandolóknak, valamint tudatosítsa,  

hogy országszerte 16 helyen az év maradék részében is ingyenes  

tájékoztatást kaphatnak ezekről a kérdésekről a Europe Direct  

ügyfélszolgálati irodákban. 

A rendezvény-sorozat három kiemelt témája az EU célkitűzései 2020-ra, az  

aktív idősödés, valamint a közös agrárpolitika 50 éve. 

 

Fotópályázat strandbelépőkért és a Sziget Fesztivál belépőiért! 

 

Hogy vonzóbbá tegyék a programokat, a szervezők fotópályázatot hirdetnek  

2012 két kiemelt uniós témájában: az aktív időskor és a nemzedékek  

közötti szolidaritás európai éve, valamint 50 éves a közös  

agrárpolitika. A képeket a Facebookon lehet feltölteni (a kisebbek  

szüleik segítségével). Minden résztvevő ajándékot kap, a legjobban  

sikerült fotókat pedig strandbelépővel jutalmazzák - ezeket a  

strandokon, a roadshow állomásain kapják meg a gyerekek. 

 

További időpontok és helyszínek: 

 

Július 28. Szécsény, Robinson Szigetek 



Július 29. Sukoró, Északi evezős pálya (VVSI Strand) 

Július 30. Tiszakécske, Tisza-parti Termálfürdő 

Augusztus 1. Kisújszállás, Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő 

Augusztus 2. Tiszaújvárosi Termálfürdő 

Augusztus 3. Gárdony, Sport Beach 

Augusztus 4. Kiskunmajsa, Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő 

Augusztus 8-12. Sziget Fesztivál 

Augusztus 14. Bükfürdő, Büki Gyógyfürdő 

Augusztus 15. Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 

Augusztus 16. Cegléd Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 

Augusztus 18. Siófoki Nagystrand 

Augusztus 19. Bükkszéki Termálstrand 

 

http://www.facebook.com/CsobbanjEUropaval 

--- 

 

E. Civil Licit 2012 

 

A 2012-ben ötödik alkalommal rendezik meg a Civil Licitet. Civil  

szervezetek július 31-ig pályázhatnak, hogy bekerüljenek az aukcióba. 

 

A Civil Licit egy olyan rendhagyó aukció, amelyen nem műtárgyak kerülnek  

kalapács alá, hanem olyan programokat kínálnak fel civil szervezetek,  

amelyek vállalatoknál valósulnak meg. A licitre bocsátott szolgáltatások  

lehetnek például környezetvédelemmel, munkahelyi esélyegyenlőséggel,  

egészségmegőrzéssel, hátrányos helyzetűek támogatásával és más, CSR-hoz  

kapcsolódó tevékenységgel összefüggő programok, tréningek, képzések,  

vagy tanácsadás, amely komoly szerepet játszik a vállalaton belüli és  

kívüli együttműködés és tolerancia megteremtésében. Az elmúlt négy évben  

fenntarthatósági árverésen több mint 40 civil szolgáltatás kelt el és  

valósult meg különböző típusú, méretű és tevékenységű vállalatnál. 

 

Pályázati kiírás a 2012. évi Civil Liciten való részvételre civil  

szervezeteknek: 

http://civillicit.hu/wp-content/uploads/2012/05/CIVIL_LICIT_palyazati-

kiiras_2012_vegleges_.pdf 

 

Időpont: 2012. november 6. (kedd) 

Helyszín: Budapest, Erzsébet tér - Design Terminál 

Szervező: Civil Licit Alapítvány 

További információ: www.civillicit.hu 

--- 

 

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 Unió 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 9. számát 9731  

előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu 

--- 

 


