
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 69. hírlevele érkezett Önhöz.  

Rendszeresen küldünk hírlevelet országos és megyei civil aktualitásokról, eseményekről, a civil 

szervezeteket érintő aktuális tennivalókról. Továbbítjuk a tanácsadások alkalmával felmerült 

gyakran ismételt kérdéseket.  

Várjuk a híreket az Ön civil szervezetéről, az aktuális programokról, elért eredményekről, bármiről, 

ami érdekes, színes a zalai civil életben. Hírlevelünket közel 2000 címzetthez juttatjuk el. 

Köszönjük az eddigi sok-sok visszajelzést, programötletet! Kövessék a híreket a 
www.zalacivil.hu  illetve a facebook oldalon is! 
 
 
 

HELYI HÍREK, PROGRAMOK 

 

FELHÍVÁS 

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének Ifjúsági csoportja Zalaegerszeg akadálymentesítés 

szempontjából felmérést szeretne készíteni a városban mindenki számára (idősek, kismamák, 

mozgáskorlátozottak, fogyatékossággal élők) nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető 

közintézmények, utcák, terek, járdák, pályaudvarok, buszöblök, szolgáltató és egészségügyi 

intézmények megközelíthetőségéről, használhatóságáról és minőségéről. 

Észrevételeiteket, fényképekkel illusztrálva is várjuk a következő e-mail címre: bea-zala@zelkanet.hu 

 

 

http://www.zalacivil.hu/
mailto:bea-zala@zelkanet.hu


 

 

Idén tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre a Születés Hete Fesztivál országos szakmai, 

kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat. 

A Zala Megyei Esélyteremtési Ház szervezésében Zalaegerszegen immár 4. alkalommal várjuk az 

érdeklődő családtervezés előtt álló párokat, kismamákat, kispapákat, családokat, nagyszülőket. 

Az egyhetes rendezvénysorozat célja, hogy a látogatók hiteles forrásból, és megbízható 

szakemberek segítségével informálódhassanak. 

Idei évben a zalaegerszegi programok az alábbi témák köré csoportosulnak: 

 

- a szülésre való felkészülés és a szülés körüli időszak hagyományos és új támogatási rendszeréről 

- a szülés körüli történéseknek az anya-gyermek kapcsolatra, a család egészségére, és az élet 

későbbi szakaszaira gyakorolt hatásáról 

- kötődő nevelés elősegítése: anyatejes táplálás támogatása, hordozás, babamasszázs, megfelelő 

válaszok a baba igényeire, baba-mamás foglalkozások 

- az egészséges anya - fitt programok: kismama torna, jóga, gerinc – és intim tréning, alakformáló 

köredzés 

Az alábbi programok biztos várják az érdeklődőket: 

• Idén először egész napos programsorozattal: Szülőszoba látogatás - Nyitott nap a Zala Megyei 

Kórház Szülészeti Osztályán 

• Idén először szakmai nap! Várandósság és születés a baba szemszögéből - címmel - Szakmai nap 

a Magyar Védőnők Egyesületének 42. Szakosztályával 

• Pocakhangfürdő 

• KoroKan kismamamasszázs tréning 

• Aviva torna 

 

Születés hete – Zalaegerszegen programjai 2015. május 4 – 9-e között több helyszínen! 

A programok ingyenesen látogathatóak! 

A programok és aktualitások folyamatosan a www.zalacivil.hu honlapon követhetőek és 

MELLÉKELTEN CSATOLJUK! 

Információ: ehzala@zalacivil.hu  

telefon: 20/504-9087 és 92/310-384 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zalacivil.hu%2F&h=JAQHFJe4X&enc=AZPt3fWHyhdfWc00YG3GEyfJr1fwf6IQZua47bKVZy-dY-u3ar5iGaOeIS5UQp4WtlqYTpjwhTooUTTO09ZR-bdrYy3d5wUFQd9FysfxjVgseb_U0koY2Kk364ZfFaGxYng5qY0cnkg4QH4eCUh-u-5-k5cqpm543MZoNmHqaBRXvfNnUVp7qhweIirRl-A91GQQN_0IcmGfw8iu94o_nhKG&s=1


 

TEREMBÉRLÉS 

 

A Zalai Civil Információs Centrum civil szervezeteknek felajánlja használatra előadó termét. 

Helyszín: Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 47-51. 

A terem max. 30 fő befogadására alkalmas.  

Használható: 

- oktató teremként, 9 számítógéppel, 

 interaktív táblával felszerelve 

- egyéb rendezvényekre  

(közgyűlés, előadás, klubfoglalkozás, stb.)  

Érdeklődni: 

Telefon: 06-92/310 384  

E-mail: info@zalacivil.hu 

 

 

 

CIVIL KURÁZSI 

Bemutatkozási lehetőség Civileknek a Zalaegerszegi Televízióban 

A Zalaegerszegi Televízió újra lehetőséget biztosít a civil szervezeteknek arra, hogy a nyilvánosság 

előtt bemutatkozhassanak, ismertessék eredményeiket, és népszerűsítsék tevékenységeiket.  

Arra is mód nyílik, hogy programjaikról, rendezvényeikről előzetes hangozzék el, illetve egy-egy 

szöveges, vagy képes beszámoló is megjelenjen a műsorban. Az adások kéthetente, szerdai 

napokon 18.30-19.00 közötti időpontban kerülnek sugárzásra. 

Használják ki a lehetőséget, éljenek a nyilvánossággal!  

Várjuk megtisztelő megkeresésüket, javaslataikat! A műsorba jelentkezni lehet a Civil Információs 

Centrumnál: info@zalacivil.hu, +36 20 213 1504.  

 

 
 
 
 
 

mailto:info@zalacivil.hu
mailto:info@zalacivil.hu
tel:%2B36%2020%20213%201504


HAZATALÁLÁS 
 
 

LANDORHEGYI – PÁTERDOMBI ESTÉK 
 

Tisztelettel meghívjuk  

városunk diákjait, pedagógusait, érdeklődő közönségét tavaszi előadásainkra! 

 

Helyszínek: 

MÁJUS 

2015. május 06. 18.00  

Bakai Kornél Zalavár, Somogyvár, a göcseji nép eredete (Kollégium)  

Előadók: 

Molnár V. József magyar néplélek kutató, Papp Gábor művészettörténész, Bakai Kornél régész-

történész, Obrusánszky Borbála keletkutató, Vukics Ferenc honvédtiszt 

Támogatóink:  

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium, Göcsej Baranta 

Haditorna Kör Sport Egyesület                    

 

 

 

 

 

ORSZÁGOS CIVIL HÍREK 

 

Lezárult a Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi szakmai és működési 

pályázatainak beadási időszaka 

 

A támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja, a Nemzeti Együttműködési Alap 2015. 

évi forrásából.   

A beadási határidőig 15.803 db működési és szakmai pályázat érkezett be, melyeknek jelenleg az 

érvényesség vizsgálata van folyamatban. 

 



Forrás: http://civil.info.hu/-/lezarult-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-2015-evi-szakmai-es-mukodesi-

palyazatainak-beadasi-

idoszaka?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNu

pRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu

mn-2%26p_p_col_count%3D1 

 

 

 

 

 

Hogyan kell közzétenni a beszámolót? 

Május 31-ig papír alapon vagy elektronikus úton beküldve kell letétbe helyezni a beszámolót az 

OBH-nál a megadott formában. 

 

Forrás: http://www.nonprofit.hu/tudastar/Hogyan_kell_kozzetenni_a_beszamolot 

 

 

 

 

Hasznos információ a civil szervezeteknek az igazolás 

kiállításáról 

Felhívjuk a civil szerveztek szíves figyelmét, hogy amennyiben beszámolójukat postai úton küldik meg 

az Országos Bírósági Hivatal részére és igazolásra van szükségük a letétbe helyezéséről, úgy 

szíveskedjenek kísérőlevelet mellékelni, amelyben kérik az igazolás kiállítását. 

 

Forrás: http://www.nonprofit.hu/hirek/Hasznos-informacio-a-civil-szervezeteknek-az-igazolas-

kiallitasarol 

 

 

 

 

http://www.nonprofit.hu/tudastar/Hogyan_kell_kozzetenni_a_beszamolot


Megjelentek a nyomtatványok a NAV oldalán az szja 1%-

os összeg felhasználásáról 

 

A 13KOZ és a 15MKOZ nyomtatványokat 2015. május 31-éig kell beküldeni az Adóhatósághoz 

 

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt szja 1%-os összeg 
felhasználásáról. (Letölthető a NAV honlapjáról) 
 
15MKOZ Közlemény a jogutód nélkül megszűnő kedvezményezettnek átutalt szja 1%-os összeg 
felhasználásáról (Letölthető a NAV honlapjáról) 
 
Mindkét nyomtatvány kizárólag elektronikusan küldhető be. 

 

Forrás: http://www.nonprofit.hu/hirek/Megjelentek-a-nyomtatvanyok-a-NAV-oldalan-az-szja-1-os-

osszeg-felhasznalasarol 

 

 

 

 

FIGYELEM! 

Megváltozott a társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat bevallása! 

Az új TAONY elnevezésű nyomtatvány letölthető a www.nav.gov.hu oldalon a nyomtatvány kitöltő 

programok menüpont alatt. 

A nyilatkozat beadási határideje: 2015. május 31., aki ezt elmulasztja, annak társasági adóbevallást 

kell benyújtania. 

A kitöltési útmutatót mellékletünkben olvashatják. 

 

Forrás: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok 

 

 

 

 

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/NAV_13koz.html
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/NAV_15mkoz.html
http://www.nav.gov.hu/
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok


Megjelentek a NAV információs füzetei az 1% felajánlásáról 

ill. fogadásáról 

A 25. és 26. füzet sok hasznos információt tartalmaz az adózók és a civil szervezetek számára. 

 

Forrás: 

http://nonprofit.hu/hirek/Megjelentek_a_NAV_informacios_fuzetei_az_1_felajanlasarol_ill_fogadas

arol 

 
 
 
 
 
 
 
 

2015-től jön az elektronikus eljárás a civil szervezetek 
nyilvántartási ügyeiben 

 
2015. január 1. napjától a civil nyilvántartási eljárásokban nem csak lehetőség, hanem egyes 

szervezetekre nézve kötelező is a kérelmek elektronikus úton való előterjesztése. 

 

 

Forrás: http://nonprofit.hu/hirek/2015-tol-jon-az-elektronikus-eljaras-a%20civil-szervezetek-

nyilvantartasi-ugyeiben 

 
 
 
 
 
 

PÁLYÁZATOK 

 

Megjelent a „CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015” pályázat 

(Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a "Családbarát ország 2015" pályázat útján 
olyan rendezvényeket, képzéseket, kommunikációs programokat, kiadványokat, 
kiállításokat, kreatív akciókat, modell értékű projekteket kíván támogatni, amelyek 

http://nonprofit.hu/hirek/Megjelentek_a_NAV_informacios_fuzetei_az_1_felajanlasarol_ill_fogadasarol
http://nonprofit.hu/hirek/Megjelentek_a_NAV_informacios_fuzetei_az_1_felajanlasarol_ill_fogadasarol


a család és házasság értékeit, a gyermekvállalást, a nők társadalmi szerepvállalását, 
az idősek és fiatalok együttműködését erősítik, népszerűsítik. 

 
 

Forrás: http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok/148/news 

 
 
 
 

Pályázati felhívás Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 

működési feltételeinek biztosítására (KAB-KEF-15-A/B) 

 

Forrás: http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok 

 
 
 
 

Pályázati felhívás kábítószer-prevenciós programok támogatására 

(KAB-ME-15-A/B/C) 

 

 

Forrás: http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok 

 

 

 

Pályázati felhívás drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértői 

névjegyzék kialakítására (SZAKE-KAB-15) 

 

Forrás: http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok 

 

 

 

http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok


Európa a polgárokért program - Testvérvárosi találkozók 
 

Milyen projekteket támogat? 
- amelyek testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat 

- a program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré épülő projektek 
- elsőbbséget élveznek az éves prioritásokra irányuló projektek 

 
A program célja: 
- helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről 
folytatott vitára 
- törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására 
- lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre 

 
 
 

Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/044bd6dda37d9693c1
257e300047435b?OpenDocument 
 
 
 
 
 
 
 

Európa a polgárokért program - Városok hálózatai 
 

Milyen projekteket támogat? 
A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a 

program. 
A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a 

települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására. 
 

A program célja: 
- együttműködések tartósabbá tétele 

- jó gyakorlatok cseréje 
- elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok 

 
 
 

Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e1e9a7b776c91d55c12
57e300047c367?OpenDocument 
 
 
 
 
 
 

Pályázat civil környezet-, természet-, állatvédő és kulturális 
szervezetek számára új arculatuk megterveztetésére. 

 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/044bd6dda37d9693c1257e300047435b?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/044bd6dda37d9693c1257e300047435b?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e1e9a7b776c91d55c1257e300047c367?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e1e9a7b776c91d55c1257e300047c367?OpenDocument


 
 

Egy maréknyi környezetvédő, kultúra- és állatbarát kreatív szakember, illetve egy természet- és 
emberbarát kutya úgy határozott, hogy tudásukkal, tehetségükkel és szimatukkal segítik a civilek 

tevékenységét. Kidolgozták a Design Pro Bono programot, melynek keretében, pályázat útján 
kiválasztott hét szervezetet fognak támogatni azzal, hogy professzionális arculatot terveznek nekik. 

Az így elkészülő korszerű, szakszerű és vonzó vizuális megjelenés erősíti a szervezetek sikeres 
kommunikációját, több követőt, szimpatizánst, támogatót biztosít számukra, ezzel elősegítve az 

eredményesebb működésüket. 

 
 
Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8d11fe0f2fe16bdec125
7e2e00491469?OpenDocument 
 
 
 
 
 
 

 
Norvég Civil Támogatási Alap 

Akciópályázatok 2014-15 
 
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért 
Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyarországi 
civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 
keretébenakciópályázatok benyújtására és támogatására. 
 
 
Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3033068c230714e4c12
57e2f00371421?OpenDocument 

 
 
 
 
 
 
 

Semmelweis Garancia Védjegyre pályázhatnak az egészségügy 

területén működő civil szervezetek 

 

A transzparens, átlátható adományozás elősegítése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Egészségügyért Felelős Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és 

Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) és a Nemzeti Betegfórum az elmúlt időszakban 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8d11fe0f2fe16bdec1257e2e00491469?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8d11fe0f2fe16bdec1257e2e00491469?OpenDocument


közös szakmai konzultáció során alakította ki a Semmelweis Garancia Védjegy működésének kereteit, 

amelyre a civil szervezetek 2015. március 23-ától pályázhatnak. 

Forrás: http://civil.info.hu/-/semmelweis-garancia-vedjegyre-palyazhatnak-az-egeszsegugy-

teruleten-mukodo-civil-szervezetek-

?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p

_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D1 

 
 
 
 
 
 
 

 

SZOLGÁLTATÁSAINK 

 
 Partnerségi Információs Napok szervezése egy-egy kistérségben illetve CIC Központban.  
 Zala megyei civil adatbázis létrehozása 
 Önkormányzati civil referensek adatbázis létrehozása 
 SZJA 1 %-os támogatásra jogosult Zala megyei civil szervezetek adatbázisa 
 Önkéntesek és közérdekű önkénteseket fogadó civil szervezetek adatbázisa 
 Hírlevél 
 Civil szakmai könyvtár 
 Civil Jogtár 
 Civil Rendezvény-, Programnaptár 

 
 
 

Irodai szolgáltatások: 
 

 számítógép használat 
 nyomtatás, fénymásolás 
 szkennelés 
 eszközbérlés (notebook, netbook, projektor, videokamera, fényképezőgép, vetítővászon, 

flipchart tábla) 
 
 

Várjuk jelentkezésüket! 

Amennyiben Ön hírlevelet kap tőlünk, akkor valószínűleg részt vett korábbi szakmai 

programunkon, és/vagy a Zalaegerszegi Törvényszéken bejegyzett civil szervezet tisztségviselője, 

személyhez vagy szervezethez köthető e-mail címe megtalálható nyilvános weboldalon.  

Ha a jövőben nem szeretné hírlevelünket megkapni, kérem azt egy válaszlevélben jelezze! 

A következő hírlevél küldés várható napja: 2015. 05.22. 



 

Zala Megyei Civil Információs Centrum 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. 
Tel/Fax: 06 92 310 384 
info@zalacivil.hu 
www.zalacivil.hu 

mailto:info@zalacivil.hu

