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A. Hírek 

 

LESZ-E ATOMHÁBORÚ VAGY NEM? 

Generációs különbség 

 

1945. augusztus 6-án Hirosima, augusztus 9-én Nagaszaki japán városokra  

dobott le az amerikai légierő atombombát. A több mint 200 ezer közvetlen  

halálos áldozattal járó atomtámadások 67. évfordulóján világszerte, így  

Magyarországon is megemlékezéseket tartottak kiállva a nukleáris  

fegyvermentes világért. 

 

A második világháborút követően viszonylagos béke volt és van Európában,  

és az elmúlt több mint 60 évben az egész kontinensre kiterjedő fegyveres  

konfliktusra egyáltalán nem került sor (háborúk, fegyveres konfliktusok  

sajnálatos módon voltak, gondoljunk csak a Magyarország szomszédságában  

a 90-es évek délszláv háborúira, de ezek szerencsére földrajzi  

értelemben behatároltak maradtak). Talán ez az oka annak az örömteli  

fejleménynek, hogy a fiatalabb generációk esetében teljesen hiányzik a  

háborús gondolkodás. Nem volt ez mindig így. 

 

Papp Gábor, a BBC History világtörténelmi szaklap főszerkesztője egy  

budapesti megemlékezésen arra emlékezett vissza, hogy gyerekkorában, a  

40-50-es években teljesen természetesenek tűnt, hogy lesz (újabb)  

háború. Ez a kétpólusú világrendszerben a közgondolkodás természetes  

része volt. Ma azonban ez a háborúra való, elsősorban nem konkrét, hanem  

lélektani készülődés eltűnt a mindennapokból, ami örömteli. 

 

Az idősebb generációk feladata az, Papp szerint, hogy saját, akár  

háborúval kapcsolatos élményeiket is átadják a fiataloknak. Erre azért  

van szükség, hogy a fiatalabb generációk közvetlen információkkal  

rendelkezzenek a háborúk borzalmairól és ha a jövőben a háború és a béke  

között kellene választaniuk, akkor ne legyen kétséges választásuk. 

 



2012 a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás témájának  

szentelt év az Európai Unióban. Ez kitűnő keretet adhat a nemzedékek  

közötti párbeszédnek. Ez a gondolat is kifejezésre jutott a Magyar  

Békeszövetség által a Hirosima-napon szervezett hagyományos dunai hajóúton. 

- 

Augusztus 6-án Sasaki Sadako-ra is emlékezünk 

 

A hirosimai atomtámadást kislányként élte túl a helyszínen Sasako  

Sadaki. Az akkor két éves Sadako tíz évvel később betegedett meg, a  

sugárzás következtében leukémiát diagnosztizáltak nála. 

 

A japán legenda szerint ha valaki 1000 papírdarvat meghajtogat, akkor  

kívánsága teljesül. Sadako elkészítette a darvakat abban a reményben,  

hogy felgyógyul és béke lesz a világban. Kívánsága azonban nem  

teljesülhetett és 1955-ben meghalt, azonban története és a papírdarvak a  

béke szimbólumává váltak. Emlékét szobor őrzi a hirosimai Békeparkban. 

 

2012. augusztus 6-án, az atomtámadás 67. évfordulóján ismét  

megemlékezést tartottak Hirosimában, ahová az ENSZ főtitkára is elküldte  

békeüzenetét, kiállva a nukleáris leszerelés ügye mellett. 

 

http://www.inesglobal.com/sadako.phtml 

http://www.sadako-jp.com/EN_SADAKO_L.pdf 

--- 

 

NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS 

 

2012-t az Európai Unió a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti  

szolidaritás európai évének nyilvánította. A programév derekán járunk. 

 

Az év hivatalos honlapjának ismertetője szerint "a kezdeményezés célja,  

hogy rámutasson, milyen értékes hozzájárulást nyújtanak az idősebbek a  

társadalomhoz." Miközben az európai év eseményei a tavaszi és várhatóan  

az őszi időszakra koncentrálódnak, éppen a nyári időszak az, ami  

megmutatja nagyapáink és nagyanyáink fontos társadalmi szerepét. 

 

Nincs olyan nyugdíjasklub vagy egyesület, amely éves programja  

összeállításánál a nyári időszakra helyezné a hangsúlyt, ugyanis az  

idősebb generáció nem ér rá. Nem reprezentatív, egyben szubjektív  

felmérésünk szerint alapján a két hónapos iskolai nyári szünetben a  

gyerekek felügyeletének ellátásában nagy szerep jut a nagyszülőkre, így  

az európai év nevében szereplő szolidaritás az ő részükről automatikusan  

és tevőlegesen megvalósul. 

 

A kérdés inkább az, hogy a fiatalabbak mennyire tisztelik az  

idősebbeket, aminek megválaszolásában inkább nem támaszkodunk a  



tömegközlekedésben tapasztalható generációs ellentétek rémisztő  

példáira, csak megjegyezzük, hogy az idősebbeknek akkor is illik átadni  

az ülőhelyet a buszon, ha azt ők külön nem kérik. Megérdemlik. 

 

A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének  

honlapja: 

http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=hu 

--- 

 

RENDBEN VOLT 

 

Az Önkéntesség Európai Évéről sok mindenkinek lehet véleménye; az  

Európai Bizottság külső tanácsadó céget is felkért az értékelésre. A  

jelentés elérhető az interneten. 

 

Az önkéntesév alapvető célja az önkéntes tevékenység társadalmi  

elismertségének növelése volt. A jelentés szerint ez a célkitűzés  

megvalósult és a programok során olyan együttműködések jöttek létre,  

melyek hosszú távon is fennmaradhatnak. 

 

Ugyanakkor hiányolja a jelentés a nemzeti szinten megvalósuló programok  

nemzetközi (európai) térbe helyezését. Az önkéntesév kiemelt projektjei  

esetében a nemzetközi együttműködés nem is volt kitűzött cél, de a  

jelentés szerint jó lett volna erre a gondolatra nagyobb figyelmet  

fordítani, ezzel is segítve a tapasztalatok cseréjét. A magyarországi  

program esetében ez biztosan nem igaz: az év elején az Európa Ház, a  

magyar kiemelt projekt koordinátora tanulmányutat szervezett az  

önkéntesév osztrák központi programjára busznyi hazai civilnek, közös  

tapasztalatcserét ütött nyélbe Pozsonyban a szlovák önkéntes szervezetek  

részvételével és Budapestre invitálta a önkéntes programok lengyel  

házigazdáit. Az eredményről magyar civilekből álló csoport tájékoztatta  

a brüsszeli EU-s intézményeket. 

 

A jelentés kitér arra, hogy az év Európai Bizottság által fenntartott  

központi honlapja nem kapott elég figyelmet, elsősorban azért, mert a év  

eseményeit összefogó nemzeti testületek saját honlapjaik karbantartására  

inkább koncentráltak, mint a központ honlap gazdagítására. 

 

Az Önkéntesség Európai Évéről szóló jelentés: 

http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/28062012_en.htm 

--- 

 

ÚJ, ÖRÖKLÉST MEGKÖNNYÍTŐ UNIÓS SZABÁLYOK 

 

2012. július 27-én hirdették ki (jelentették meg az Európai Unió  

Hivatalos Lapjában) az új európai uniós öröklést könnyítő szabályokat.  



Ezek célja, hogy kevesebb jogi fejtörést okozzon egy másik uniós  

tagállamban tulajdonnal rendelkező családtag elhalálozása. 

 

Az Európai Bizottság által javasolt, az Unión belüli öröklésre vonatkozó  

új rendeletet az uniós tagállamok 2012 júniusában fogadták el. A  

szabályozás megkönnyíti az európai polgárok számára a nemzetközi  

végakarat vagy örökség jogi kérdéseinek intézését. A szabályok  

jogbiztonságot nyújtanak a nemzetközi öröklésben érintett európai  

családoknak, akiknek száma évi 450 ezerre tehető. Mivel több mint 12,3  

millió uniós polgár lakik másik uniós országban, a szabályok  

valószínűleg jóval több embert érintenek. A tagállamoknak mostantól  

három év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az új uniós szabályok  

érvényesülése érdekében kiigazítsák nemzeti jogszabályaikat. 

 

"Miután megkönnyítettük az Unión belüli válási ügyekben érintett párok  

helyzetét, most ugyanezt tesszük azon családok esetében, akiknek egyik  

szerettük elvesztésének jogi következményeivel kell megbirkózniuk." -  

nyilatkozta Viviane Reding bizottsági alelnök és a jogérvényesülésért  

felelős uniós biztos. "Az egyes uniós országok eltérő öröklési szabályai  

miatt jogi útvesztő alakult ki. A mostani jogszabály révén  

egyszerűsítjük az eljárásokat, és jogbiztonságot nyújtunk a polgároknak.  

Az uniós szabályozással megkönnyítjük annak megállapítását, hogy az  

egyes ügyekben melyik ország joga irányadó. Ez csupán egy példája annak,  

hogyan dolgozik az Európai Unió azon, hogy megoldja az európai polgárok  

mindennapos jogi problémáit, és pénzt takarítson meg számukra." 

 

Az új jogszabály jelentősen egyszerűsíti a nemzetközi öröklés  

lebonyolítását azáltal, hogy egyetlen kritérium - az elhunyt szokásos  

tartózkodási helye - alapján határozza meg a joghatóságot és a határon  

átnyúló ügyekben alkalmazandó jogot. Ez azt is lehetővé teszi a polgárok  

számára, hogy teljes körű jogbiztonság mellett előre gondoskodjanak az  

öröklésükről. A jogszabály emellett bevezeti az európai öröklési  

bizonyítványt, amely egyéb formalitások nélkül is érvényesíthetővé teszi  

az örökösi és hagyatéki vagyonkezelői jogállást az Unió egész területén.  

Ez jelentős előrelépést jelent a mostani helyzethez képest, amelyben a  

polgárok csak rendkívül körülményesen érvényesíthetik ezeket a jogokat.  

Gyorsabb és olcsóbb eljárások jönnek létre, amelyek időt és jogi  

költségeket takarítanak meg az emberek számára. 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/851&format=HTML&aged=0&l

anguage=HU 

--- 

 

ÓVJA A KÖRNYEZETET! GYŰJTSÖN CSOKIPAPÍRT! 

 

Magyarországon elsőként indítottak gyűjtőprogramot 2012 májusában  



csokoládé csomagolóanyagok újrahasznosítására. A Kraft Foods és a  

TerraCycle közös programja olyan hulladékanyagok gyűjtésére buzdít  

minden vállalkozó kedvű szervezetet és magánszemélyt, melyek eddig nem,  

vagy csak nehezen voltak újrahasznosíthatók. A Milka Csokoládé Brigád  

névvel indított akció célja, hogy a feldolgozott csokoládépapírok  

újrahasznosításával új, zöld és fenntartható termékek kerüljenek  

forgalomba. A gyűjtőprogram nemcsak környezettudatosságra és  

takarékosságra késztet, hanem egyúttal jótékonykodásra is lehetőséget  

nyújt a brigádok számára. A csomagolóanyagok visszaküldésének ösztönzése  

céljából ugyanis a beküldött csomagolások után a Milka és a TerraCycle  

pénzadományt juttat el a programban résztvevők által megjelölt nonprofit  

szervezetekhez. 

 

A zömében műanyag-alapú csomagolásokból újszerű, környezetbarát termékek  

készülhetnek az újrahasznosítás után: műanyag használati tárgyak,  

táskák, hátizsákok, irattartók. A teljeskörű újrahasznosítás a  

legzöldebb hulladékkezelési módszerek közé sorolható és alternatívát  

kínál a hulladékégetés vagy a hulladéklerakás gyakorlatával szemben. 

 

A gyűjtött csomagolásokat 100%- ban újrahasznosítják és minden  

csomagolásért 2 forintot adományoznak a regisztrált gyűjtők TerraCycle  

számlájára, amit félévente felajánlhatnak egy szabadon választott  

alapítványnak, jótékonysági intézménynek vagy iskolának. A program  

kiváló lehetőséget kínál arra, hogy megismertessék a gyerekeket a  

szelektív hulladékgyűjtéssel, a környezettudatossággal és egyben pénzt  

is gyűjtsenek közösségeknek. 

A programban való részvételhez nem kell mást tenni, mint regisztrálni a  

www.terracycle.hu weboldalon. 

- 

A TerraCycle-t 2001-ben a magyar származású Tom Szaky alapította az  

Egyesült Államokban. Mára már több mint 20 országban 20 millió ember és  

számos vállalat részvételével működik sikeresen az általuk kifejlesztett  

újrahasznosítási program. A cég az elmúlt években a nem, vagy csak  

nehezen újrahasznosítható hulladékok összegyűjtésével és  

felhasználásával ezerötszáz féle új terméket hozott létre. 

 

www.terracycle.hu 

--- 

 

KÖZTARTOZÁS-MENTESSÉG AZ 1 %-ÉRT 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye 

 

Felhívjuk az alapítványok, közalapítványok vagy egyesületek (civil  

szervezetek) figyelmét arra, hogy amennyiben számítanak a személyi  

jövedelemadó 1%-ára, de köztartozásuk van, azt 2012. július 31-ig,  

továbbá a 2012. augusztus 1-jétől esedékessé vált köztartozásukat az  



esedékesség napján rendezniük szükséges! 

 

Ugyanis a személyi jövedelemadó 1%-a nem illeti meg azokat a civil  

szervezeteket, amelyeknek 2012. augusztus 1. és a "kedvezményezetti  

státusz" igazolására szolgáló adatlap keltének időpontja között akár 1  

napig olyan köztartozásuk áll fenn, amelyre nem kaptak fizetési  

halasztást vagy részletfizetési kedvezményt. 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal csak kivételes méltányosságot érdemlő  

esetben tekinthet el ettől a feltételtől, különösen akkor, ha a  

rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető  

céljának elérését súlyosan veszélyezteti. Figyelemmel kell lenni azonban  

arra, hogy kivételes méltányosság gyakorlása esetén is csak a  

köztartozás rendezése után teljesítheti az adóhatóság a kiutalást. 

 

A kedvezményezett (1%-ban részesülni kívánó) szervezetek 2012. augusztus  

1-je előtt esedékessé vált meg nem fizetett köztartozásukat legkésőbb  

2012. július 31-ig, a 2012. augusztus 1. és az adatlap benyújtása között  

esedékessé váló kötelezettségüket legkésőbb annak esedékességéig  

rendezzék, mivel a lejárt esedékességű köztartozásuk 2012. augusztus 1.  

napjától késve történő rendezése esetén nem jogosultak a részükre  

felajánlott 1% összegére. 

Az állami adóhatóságnak az a célja, hogy az 1%-os felajánlásokra igényt  

tartó szervezetek megismerjék a kedvezményezetté válás törvényi  

feltételeit, amelyek közül az egyik fontos feltétel, hogy a  

felajánlásokat fogadó civil szervezetek időben rendezzék köztartozásukat. 

 

http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/sajtoszoba/hirek/koztartozas_mentesseg.html 

--- 

 

WEKERLE HELYETT KIH 

 

2012. augusztus 16-tól megszűnik a Wekerle Sándor Alapkezelő és  

beleolvad az újonnan létrehozandó Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalba  

(KIH). 

 

Az új hivatalhoz a Wekerle Sándor Alapkezelőn kívül odakerül többek  

között a KIM igazságügyi szolgálata, az Ecostat Kormányzati  

Hatásvizsgálati Központ és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  

vagyonkezelő központja is. 

 

A minisztériumi közlemény szerint erre azért van szükség, mert az új  

intézmény "alkalmas a koordinációs és hatósági, kutatási,  

forráselosztási, valamint a fenntartói irányítási feladatok ellátására",  

így "az összevont intézmények gazdaságosabban és hatékonyabban működhetnek". 

 



http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/hirek/augusztusban-

megalakul-a-kozigazgatasi-es-igazsagugyi-hivatal 

 

http://www.wekerle.gov.hu 

--- 

 

B. Program 

 

CIVIL SZIGET 

46 szervezet kapott lehetőséget idén, hogy különböző programjaikkal  

részt vegyenek az idén húsz éves Sziget Fesztivál civil programjain. 

http://www.sziget.hu/fesztival/programok/helyszin/civil_sziget.1984.html?sub1984=1 

--- 

 

C. 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 

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 10. számát 9742  

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

--- 

 


