
A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre 

eljutó hírlevelének 270. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne 

hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu portál híranyagából válogattunk. Továbbra is 

érdeklődéssel fogadunk minden, a magyarországi civil szektorral kapcsolatos országos 

jelentőségű, fontosságú információt. A híreket Önökről Önöktől várjuk. A beküldött 

információ az Interneten - a nonprofit portálon - a beküldéstől számított két napon belül 

megjelenik. A hírlevelet előjegyezni, ill. lemondani, valamint a nonprofit portálon 

közlésre szánt anyagokat hozzánk eljuttatni a portal@nonprofit.hu címen lehet. A 

következő küldés időpontja: 2011. május 26. (csütörtök). 

Jó olvasást! 
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1. NIOK közlemény  
 

Újabb árcsökkenés a CivilTech programban! 

Május 1-jétől árfolyamváltozás miatt csökkentek a CivilTech programban elérhető termékek 

árai! Aktuális áraink a leggyakrabban rendelt szoftverekre: 

-Windows Server 2008 Standard Edition: 7.400 Ft+ Áfa 

-Windows7 Enterprise Upgrade 64-Bit: 2.220 Ft+ Áfa 

-Office Professional Plus 2010: 5.735Ft+ Áfa 

-Windows7 Professional Upgrade 32-Bit: 2.220 Ft+ Áfa 

-Small Business Server 2011 Stand. Ed.: 10.360 Ft+ Áfa 

És még egy jó hír: a Cisco Adományozói Program április 25-étől újra elindult, így ismét 

lehetőségük van feladni rendeléseiket a Cisco katalógusából! Az árakról illetve a 

termékekről a CivilTech program termékkatalógusából tájékozódhatnak: 

http://www.civiltech.hu/product 

2. Az ADHAT.HU legfrissebb hírei, információi  
 

Online, bankkártyás adományozás - Pályázati lehetőség civilszervezeteknek 

Május 23-ig lehet még jelentkezni a NIOK Alapítvány és az OTP Bank által, a 

civilszervezeteknek online adománygyűjtő rendszerbe való belépésére kiírt pályázatra. A 

www.adhat.hu portálon a programba csatlakozó civilszervezetek számára az adományozók a 

web áruházbakban használt bankkártyás fizetési módszerrel utalhatnak pénzadományokat, az 

OTP Bank jóvoltából kedvezményes kezelési költség mellett. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/otppalyazat 



3. Hazai események  
 

A fenntartható fejlődés követelményének hatása a jogfejlődésre 

A Páneurópa Jogász Unió konferenciája május 19-én. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/fenntarthato_fejlodes_kov_hatasa_jogfejlodesre 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Formáljuk Európát II — Részvételi és utazási lehetőség! 

Hallott már a virtuális Európai Civil Társadalom Házáról? 

Tudja, hogy hogyan hallathatja hangját az Európai Unióban? 

Tudja, hogy milyen panaszokkal fordulhat az Európa Bizottsághoz? 

Hogyan adhat be petíciót az Európai Unió felé? 

Milyen kérésekkel fordulhat az Európai Ombudsmanhoz? 

Hogyan juthat dokumentumokhoz? 

Ismeri az állampolgári kezdeményezések jogát? 

 

2011. június 4.-én, Budapesten lehetősége lesz az érdeklődőnek ezen kérdéseket 

megvitatni, és javaslatokat megfogalmazni a megjelent állampolgárokkal, 

civilszervezetekkel, szakértőkkel együtt. Ráadásul 2011. augusztus 31. és szeptember 2. 

között 10 főnek lehetősége lesz Brüsszelben egy nemzetközi tanácskozáson is részt venni. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/formaljuk_europat_2 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Szociális integráció az oktatásban - Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 

A Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány konferenciát szervez május 

17-én. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/szocialis_integracio_az_oktatasban 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Színes média 

Konferencia a roma/migráns közösségek integrációjáról és médiaszerepléseiről május 20-án. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/szines_media 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Vándorló Tudás Fórum 

A Magyarországi Magiszter Alapítvány "Esélyek növelése a non-profit szférában" című 

projekt keretében fórumot tart civil szervezetek részére május 25-én. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/vandorlo_tudas_forum 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

A magyar vidékfejlesztés és mezőgazdaság jövője Európában 

Országos konferencia május 24-én. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/magyar_videkfejlesztes_es_mg_jovoje_europaban 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Európai Civil Találkozó 2011 

Május 15-ig lehet regisztrálni az Európai Civil Találkozó 2011 című konferenciára, 

amelyre június 5-7. között kerül sor Budapesten. 

Az Európai Civil Találkozó a magyar EU-elnökség és az Európai Unió kiemelt érdeklődésre 

számot tartó, hivatalos civil társadalmi rendezvénye, amelyre mintegy 400 civil 

résztvevőt várunk hazánkból, más uniós tagállamokból és a Nyugat-Balkán országaiból. A 

konferencia vezérfonala az aktív európai uniós polgárság gondolata, melyet a konferencia 

négy témára bontva, plenáris ülések és szekcióülések formájában vitat meg. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/europai_civil_talalkozo_2011 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Meghívó az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma 



következő 

ülésére június 6-án, Budapesten. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/nca_ohck_ules_2011_06_06 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Társadalmi Vállalkozások Napja 

A NESsT Magyarországon első ízben rendezi meg a „Társadalmi Vállalkozások Napját” 

2011. június 3-án. 

http://nonprofit.hu/?q=content/tarsadalmi_vallalkozasok_napja 

4. Hazai hírek  
 

Az élelmiszer áfa csökkentése mellett 77 szervezet 

"Nagy örömmel fogadtuk a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció — 2020 címmel társadalmi 

egyeztetésre bocsátott vitaanyagot és az abban megfogalmazott célokat. A Koncepció említi 

a problémák között az élelmiszerágazat 25%-os ÁFÁ-ját, ami más stratégiai célokat is 

veszélyeztet." 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/az_elelmiszer_afa_csokkentese_mellett_77_szervezet 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Döntés az NCA-ORSZ-11 kiírásban 

A beérkezett 1 246 érvényes pályázatból 1 105 pályázat részesült támogatásban összesen 

485 945 100 Ft értékben. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/dontes_az_nca_orsz_11_kiirasban 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Egyesült államokbeli diákok önkéntes munkalehetőséget keresnek! 

A délelőttönkénti elméleti oktatás a társadalmi vállalkozást és a civil szférát ismerteti 

meg a diákokkal, délutánonként pedig önkéntes munkát végeznének helyi civil 

szervezeteknél. 

Budapesti vagy főváros környéki fogadó szervezetek jelentkezését várják. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/amerikai_diakok_onkentes_lehetoseget_keresnek 

5. Pályázati lehetőségek itthon és külföldön  
 

Gyermekbiztonsági prevenciós programok 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/gyermekbiztonsagi_prevencios_programok 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/integralt_kis_es_mikrotersegi_oktatasi_halozatok 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Üzleti Élet a Környezetért 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/uzleti_elet_kornyezetert 

6. Olvasnivaló  
 

Ki és hogyan alkalmazhat önkénteseket? - hazai gyakorlat 

"Magyarországon még nincs kialakult rendszere az önkéntes munkának. Közhasznú civil 

szervezetként az anyagi lehetőségeink sajnos igen korlátozottak, ezért kiemelten értékes 

számunkra állandó önkénteseink munkája" - Mészáros Enikő, a Jane Goodall Intézet 

munkatársának véleményét sokan osztják, akik élnek ezzel a lehetőséggel. De kik ezek? 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/ki_es_hogyan_alkalmazhat_onkenteseket_hazai_gyakorl

at 



7. Pest megyei és budapesti hírek  
 

Csoportos pénzügyi tanácsadás a 2011. évi változásokról 

A NIOK szeretettel várja Önt fenti témájú tanácsadására május 25-én. 

Az előadás közben lehetőséget biztosítunk a kérdések számára. 

A témához kapcsolódó egyéni, specifikus kérdéseiket írják meg a program@niok.hu címre, 

hogy a tanácsdadáson megbeszélhessük! 

Előadó: Vass Rózsa, Profi-T Tanácsadó Bt. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/csoportos_penzugyi_tanacsadas_2011_evi_valtozasok 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Internetes Világnap — ismeretterjesztő programok a net körül 

A Budapesti Művelődési Központ az internet világnapját közös netezéssel, tanulságos 

mikrotanfolyamokkal ünnepeli május 18-án. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/i_vilagnap_ismeretterjeszto_programok_net_korul 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

20 millió forint támogatás a fővárosnak a "Budapest Bank Budapestért" Alapítványtól 

A Kuratórium 94 pályázót — 57 nonprofit szervezetet, 21 magánszemélyt, 7 műemlék 

jellegű épületet és 9 egyéb szervezetet — részesített százezer és félmillió forint 

közötti támogatásban. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/tamogatas_budapest_bank_budapestert_alapitvanytol 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Önkéntes menedzsment alapok 

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete, a NIOK Alapítvány és a Kismarosi Teleház 

Alapítvány rendezvénye május 27-én, Kismaroson. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/onkentes_menedzsment_alapok 

8. Egyéb hírek  
 

Harsányi István-díj - pályázati felhívás 

amely az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú 

tudományos diákköri munkák, kutatási munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, 

PhD-disszertációk készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati 

tevékenységüket támogatni. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/harsanyi_istvan_dij_palyazati_felhivas 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Mecenatúra Magyarországon - A bankok társadalmi felelősségvállalásáról 

Nem szeretem az újságok hátán az egész oldalas melldöngetéseket — mondja Müller 

János, a Bankszövetség vezető tanácsadója . Magyarország egyelőre nem büszkélkedhet 

széleskörű és differenciált mecenatúra-bázissal, a tehetősek - bankok, cégek, 

magánszemélyek - rendszeres szponzorálásnak nincsenek túl nagy hagyományai. Jóllehet, 

akadnak kivételek. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/mecenatura_magyarorszagon_bankok_csr 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Szűrőt a dízelekre, ne az emberekre! 

Magyarországon évente 16 ezer ember idő előtt hal meg a részecskeszennyezés 

következtében. A dízeljárművekre szerelt szűrőberendezéssel ez a szennyezés jelentősen 

csökkenne. Egy 25 európai nagyvárosban végzett vizsgálat megállapította, hogy a 

részecskeszennyezés miatt — a lakosság számához viszonyítva — Bukarest után 

Budapesten halnak meg idő előtt a legtöbben. Világszerte sok város példája bizonyítja, 

hogy a javuláshoz elsősorban politikai akarat szükséges. A helyzet javítása érdekében a 



Levegő Munkacsoport petíciót kezdeményezett, amelyhez a http://levego.hu/peticio_korom 

címen várja a csatlakozókat. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/szurot_dizelekre_ne_az_emberekre 

9. Helyi programokból  
 

A kutyás terápia, mint (gyógy)pedagógiai módszer 

A jún. 3-ai, székesfehérvári konferencia célja a kutyás terápia magyarországi 

helyzetképének bemutatása a különböző alkalmazási területeken szerzett tapasztalatok 

tükrében. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/kutyas_terapia_mint_gyogypedagogiai_modszer 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Meghívó az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiumának következő ülésére 

Szegeden, május 16-án. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/nca_dark_kovetkezo_ulesere_2011_05_16 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Meghívó az NCA Közép-dunántúli Regionális Kollégiumának ülésére 

május 16-án, Tatabányán. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/nca_kdrk_ules_2011_05_16 

10. Álláslehetőségek itthon és külföldön  
 

szociális munkás 

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szociális munkást keres most nyíló miskolci 

központjába. 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/szocialis_munkas_kek_vonal 

  

 


