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A. Meghívó

CIVILEK A POLGÁROK EURÓPAI ÉVE SIKERÉÉRT
AZ ALLIANCE HU ÜLÉSE

2013. február 13-án Budapesten az Európa Pontban került sor a Polgárok 
Európai Éve 2013 hazai civil nyitórendezvényére. Mivel egyenrangú alapon 
részt kívánunk venni a Polgárok Európai Éve Nemzetközi Szövetség (EYCA) 
munkájában, ezért február 13-án úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk az EYCA 
magyarországi csoportját, melynek elnevezése az egységes európai 
gyakorlatot követően Alliance HU.
Az Alliance HU természetesen nyitott minden, az év céljait elfogadó 
hazai civil szervezet számára. Hangsúlyosan számítunk az európai civil 
ernyőszervezetek/hálózatok magyarországi tagjainak bekapcsolódására is.

MEGHÍVÓ
a Polgárok Európai Éve Nemzetközi Szövetség (EYCA) magyarországi 
csoportja, az Alliance HU ülésére

A javasolt napirendet alább olvashatja. Vendégelőadónk Kiss J. László 
egyetemi tanár, a Külügyi Szemle főszerkesztője, aki az ötvenéves 
francia-német barátsági szerződés mának szóló tanulságairól tart előadást.

Az ülés résztvevői megkapják azt a kiadványunkat, mely civil szervezetek 
számára elérhető aktuális európai uniós pályázatokról ad tájékoztatást.

A Polgárok Európa Évéhez kapcsolódóan folyamatosan frissítendő 
eseménynaptárt adunk ki. Célunk, hogy összegyűjtsük és minél szélesebb 
körben közzétegyük mindazon civil programokat, melyek az évhez 
kapcsolódóan valósulnak meg. Kérjük, hogy rendezvényéről/programjáról a 
mellékelt bejelentő lap kitöltésével értesítsen minket. Nem feltétlenül 



kifejezetten a Polgárok Európai Éve miatt szervezett önálló programokra 
gondolunk. Olyanokat is szívesen fogadunk, melyeket egyébként is 
szerveznek és tematikájukkal, mondanivalójukkal (pl. aktív 
állampolgárság, közös európai értékek, közösségfejlesztő programok, 
stb.) kapcsolódnak az év céljaihoz.

Kérjük, hogy részvételi szándékát itt jelezze:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dDY1NmVJbU1rWmF3Q2ZqdkIwWWNNRnc6MA

Érdeklődésére és részvételére számítva üdvözli:
a házigazda Európa Ház

Időpont: 2013. április 8. (hétfő) 11.00-13.00 óra
Helyszín: Európa Pont (Millenáris Park, 1024 Budapest, Lövőház u. 35., 
legközelebbi metrómegálló: M2, Széll Kálmán tér)
Házigazda: Európa Ház
Jelentkezés:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dDY1NmVJbU1rWmF3Q2ZqdkIwWWNNRnc6MA
---

B. A rendezvény tervezett napirendje

1. Az ülés megnyitása
2. A napirend elfogadása
3. Francia-német két jó barát? - 50 éves a két ország közötti barátsági 
szerződés: Kiss J. László egyetemi tanár, a Külügyi Szemle 
főszerkesztője előadása
4. Amit a Polgárok Európai Évéről tudni érdemes - tájékoztató
5. Európai kitekintés: eddigi fejlemények, tervek és menet közbeni 
tanulságok
6. A Polgárok Európai Éve magyarországi csoportjának (Alliance HU):
a. tervezett programjai
b. tájékoztatási munkája
c. résztvevői köre
d. részvétele a Polgárok Európai Éve Nemzetközi Szövetség (EYCA) munkájában
7. További lépések; a következő ülés időpontjának meghatározása
8. Egyebek
9. Az ülés bezárása
---

C. Jelentkezési lap

1. A rendezvényre az interneten lehet jelentkezni:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dDY1NmVJbU1rWmF3Q2ZqdkIwWWNNRnc6MA
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 "ALLIANCE HU PROGRAMALKOTÓ ÜLÉS" rendezvényen 
2013. április 8-án.

Név:
Szervezet:
Szervezet címe:
Telefon:
E-mail:
Internet:

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2013. április  5-én 18.00 óráig az 
alábbi e-mail címre: info@eucivil.hu küldje vissza!
---

D. Hírek

MÁR A TÁVOLSÁGI BUSZOKON IS ...

Az Európai Unió területén évente több mint 70 milliónyian utazunk 
távolsági autóbusszal. Munkába, iskolába ingázunk reggelente, sokszor 
tagállamok között. Az Európai Bizottság előterjesztése nyomán valamennyi 
autóbusszal közlekedő idén március 1-től egységes, valamennyi tagállamra 
vonatkozó jogokkal rendelkezik. Az Európai Parlament és a Tanács 
181/2011/EU rendelete többek között kimondja, hogy tilos 
állampolgárságon alapuló megkülönböztetés a tarifák és egyéb szerződési 
feltételek tekintetében, térítésmentes segítséget kell biztosítani a 
fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyeknek a kijelölt 
autóbusz-állomásokon és az autóbuszokon, de szól arról is, hogy egy 
esetleges túlfoglalás vagy járattörlés esetén (amennyiben a járat 
legalább 250 km-es távolságot tesz meg) milyen kártérítés illeti meg az 
utasokat.

Az autóbusszal közlekedők jogairól szóló rendelet követi a légi-, a 
vasúti és a hajóközlekedésben érvényes szabályozásokat, így a rendelet 
elfogadásával az Európai Unió az első olyan térség, ahol az utasjogokat 
egységesen szabályozzák: az EU-ban utazók, bármely (légi, vasúti, vízi, 
vagy autóbusszal történő) közlekedési eszközt vesznek is igénybe, 
védelemben részesülnek.

A rendelet teljes szövege itt olvasható:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0181:HU:HTML

---

E. Program



"AZ ENERGIATUDATOS TÁRSADALOM KIALAKÍTÁSÁÉRT" ORSZÁGOS 
ENERGIAHATÉKONYSÁGI, ENERGIATAKARÉKOSSÁGI RENDEZVÉNY

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége a Társadalmi 
Egyesülések Országos Szövetsége közreműködésével 2013. április 9. (kedd) 
11.00 - 13.30 óra között "Energiabiztonság 2013" címmel konferenciát 
szervez "Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban" című 
programsorozatának részeként.

A konferencia tervezett programja

11.00 - 11.10 óra
Megnyitó: Dr. Ginsztler János akadémikus, egyetemi tanár, a GTTSZ 
elnökhelyettese, a Magyar Mérnökakadémia ügyvezető elnöke

A konferencia levezető elnöke:
Hatvani György, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke

Felkért előadók:
11.10 - 11.40 óra
"Az energiaellátás biztonságának aktuális kérdései"
Előadó: dr. Katona Tamás János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

11.40 - 12.10 óra
"A nemzetközi és a hazai gázpiac alakulása"
Előadó: dr. Molnár László, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
főtitkára

12.10 - 12.40 óra
"A Paksi Atomerőmű hosszú távú üzeme, az ország villamosenergia-ellátása 
biztonságának fő záloga"
Előadó: Lenkei István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki 
vezérigazgató-helyettes tanácsadója

12.40 - 13.10 óra
"Az áramszolgáltatás biztonsági kérdései"
Előadó: dr. Boross Norbert, a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 
kommunikációs igazgatója

13.10 - 13.30 óra
Vita, konzultáció

13.30 - 13.35 óra
A konferencia értékelése, zárszó
Hatvani György, a konferencia levezető elnöke

A konferencián a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezési határidő: 2013. április 5.



Időpont: 2013. április 9.
Helyszín: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, II. emeleti 
előadó-terem, 1067 Budapest VI., Eötvös u. 10. (megközelíthető: az 
Oktogontól gyalogosan)
Szervező: Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
További információ: gttsz@gttsz.hu

---

EPK EGY ÉV UTÁN

2012 óta az EU 1 millió állampolgára uniós jogszabályt kezdeményezhet. 
Az európai polgári kezdeményezésről, az epk-ról április 9-én nemzetközi 
konferenciát szerveznek Brüsszelben.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága több 
civil szervezettel, köztük az Európai Állampolgárok Egyesületével (ECAS) 
kiegészülve szerveznek konferenciát egy évvel az európai polgári 
kezdeményezés intézményének bevezetése után az eddigi tapasztalatokról. 
Van miről beszélni: a kezdetekkor az aláírásgyűjtést segítő, annak 
ugrópontjának tekinthető online aláírásgyűjtés döcögött, és közben az 
egyik kezdeményezés összegyűjtött 1 millió aláírást.

A konferencián bemutatnak egy epk-ról szóló tanulmányt, a különböző 
epk-gazdák (olyan állampolgárok, akik egy-egy kezdeményezésért felelnek) 
megosztják tapasztalataikat és kiemelt szerep jut az internetes 
aláírásgyűjtésnek is.

A konferencia az epk-ról szóló EU-rendelet 2015-ben tervezett 
felülvizsgálatának előkészítését is szolgálja.

A konferencia nyelve az angol, a részvétel ingyenes, részvételi 
költséget nem térítenek.

Dátum: 2013. április 9. (kedd) 9.30-17.30
Helyszín: EGSZB épület (Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles)
Szervezők: EGSZB, Régiók Bizottsága, ECAS, Democracy International, IRI, 
Euronews
További információ:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2013
Jelentkezési lap:
http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?
PageNumber=1&SurveyID=ECI2013&Preview=true
---

F. Pályázat

NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP KISPROJEKTEK



A kisprojekt pályázatra civil szervezetek pályázhatnak olyan 
projektekkel, amelyek célja a saját szűkebb és szélesebb közösségük 
fejlesztése. E fejlesztések eredményeképpen a szervezeteknek képessé 
kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját 
erőforrásaikat mozgósítsák és ezáltal erősítsék részvételüket a 
társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés 
alakításában.
A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29.(hétfő) 
18.00 óra
A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati 
felhívásban 1 050 000 euró.

Az elnyerhető összeg legalább 1500 euró (436 185 forint) és legfeljebb 
10 000 euró (2 907 900 forint).
A projektek legfeljebb 12 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs.
Egy szervezet főpályázóként egy pályázatot nyújthat be, és ezen kívül 
egy pályázatban szerepelhet partnerként.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
- A témakör: demokrácia és emberi jogok;
- B témakör: női jogok és esélyegyenlőség;
- C témakör: közösség- és szervezetfejlesztés;
- D témakör: ifjúsági- és gyermekügyek;
- E témakör: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
- F témakör: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
- G témakör: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: 
roma integráció).

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek tevékenységei a fenti 
témakörökbe illeszthetők. A projekteknek figyelmet kell fordítaniuk a 
Norvég Alapok kiemelt - horizontális - szempontjaira (ezek listája a 
részletes felhívásban található).

A pályázatra olyan - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek 
(egyesületek, alapítványok és szövetségek) jelentkezhetnek, amelyek 
megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, 
közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, 
amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, 
közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint 
for-profit szervezetektől.

www.norvegcivilalap.hu
---

G. News in English

CALL FOR APPLICATIONS: EAEA GRUNDTVIG AWARD 2013 FOR ADULT LEARNING
Each year, the European Association for the Education of Adults (EAEA) 



celebrates innovation and excellence in adult education. The EAEA 
Grundtvig Award highlights project results that produce new ideas, new 
partnerships, new methodologies and a new understanding how we can work 
in adult learning.

In 2013, EAEA is looking for projects that tackle Active citizenship and 
transnational solidarity - Adult Education as a tool against 
nationalism, chauvinism and xenophobia. 2013 is the European Year of 
Citizens and as adult educators we see this as a platform to promote and 
discuss civic education and active citizenship.

This year, we propose to focus on a specific aspect of civic learning - 
adult education as a tool against nationalism, chauvinism and 
xenophobia. The crisis in Europe has contributed to a decrease in 
European cohesion. We believe that this question is also valid for 
outside of Europe - can adult education promote transnational solidarity 
and fight nationalism and xenophobia? We believe that adult education 
can be a powerful tool, and we are now looking for projects that prove 
this point.

We are looking for projects that confront these tendencies and find new 
ways to promote transnational (and European) solidarity and cohesion. We 
are seeking excellent projects that can be examples for other adult 
education institutions.

Deadline: 7 April 2013
For more information please visit: www.eaea.org/grundtvig

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

Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa Ház
P: 1389 Budapest 62., Pf. 113.
T: (1) 356-8440, E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu

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 12. évfolyam 5. számát 9918 
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu
---


