
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 70. hírlevele érkezett Önhöz, melyet honlapunkon is 

megtekinthet. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ORSZÁGOS CIVIL HÍREK 

 

Több segítség a civil szervezeteknek 

 

„A civil szervezetek képesek összegyűjteni a társadalomban meglévő jó szándékú energiákat és 

oda irányítani, ahol erre a legnagyobb szükség van” – mondta Nyíregyházán dr. Deák Imre, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős helyettes államtitkára. Az Észak-Alföld régióban működő Civil Információs Centrumok 

találkozóján Deák Imre kiemelte, hogy a civil szervezetek munkáját országszerte 20 Civil 

Információs Centrum segíti. A civil centrumok pályázati tanácsadással, 

információszolgáltatással és a határon átnyúló kapcsolatok erősítésével is támogatják a 

civileket. 

 

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-

es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobb-segitseg-a-civil-

szervezeteknek  

 
 
 
 
 

 

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  

 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobb-segitseg-a-civil-szervezeteknek
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobb-segitseg-a-civil-szervezeteknek
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobb-segitseg-a-civil-szervezeteknek
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_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1


 

Beszámoló kitöltési és feladási módja! 

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

OBH-nál a megadott formában. 

 

Forrás: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-beszamoloival-

kapcsolatos-tudnivalok/1-beszamolo-benyujtasi-formaja  

 

 

 

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  

 

 

 

 

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. 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-beszamoloival-kapcsolatos-tudnivalok/1-beszamolo-benyujtasi-formaja
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-beszamoloival-kapcsolatos-tudnivalok/1-beszamolo-benyujtasi-formaja
http://www.nonprofit.hu/hirek/Hasznos-informacio-a-civil-szervezeteknek-az-igazolas-kiallitasarol
http://www.nonprofit.hu/hirek/Hasznos-informacio-a-civil-szervezeteknek-az-igazolas-kiallitasarol
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


 

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 

 

 

 

 

 

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 

http://www.nonprofit.hu/hirek/Megjelentek-a-nyomtatvanyok-a-NAV-oldalan-az-szja-1-os-osszeg-felhasznalasarol
http://www.nonprofit.hu/hirek/Megjelentek-a-nyomtatvanyok-a-NAV-oldalan-az-szja-1-os-osszeg-felhasznalasarol
http://www.nav.gov.hu/
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
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


 
 
 

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 

 
 

CIVIL SZERVEZETEK ÉS ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSÉRE SZÓLÓ 
FELHÍVÁS 

(VI. Mosolytenger Gyermekfesztivál - Zenta, 2015. június 14.) 
 
 

2015. június 14-én, vasárnap 14 és 20 óra között kerül megrendezésre Zentán, a Népkertben egy 
délvidéki szintű magyar gyermekfesztivál, VI. Mosolytenger Gyermekfesztivál néven. 
 
A fesztiválra a 0-12 éves gyermekeket várjuk szüleikkel. Igyekszünk mindenkinek, de főleg a 
célcsoportunk számára tartalmas szórakozási lehetőséget biztosítani. Több mint száz helyszínen a 
legkülönbözőbb játékokat és foglalkozásokat próbálhatják ki, a fesztivál "fizetőeszközét”, a garast 
begyűjtve pedig értékes nyereményeket vásárolhatnak a fabatkaboltban. S mindezt tehetik teljesen 
ingyenesen! 
 
Felhívjuk az érdeklődő civil szervezetek figyelmét, hogy színes, érdekes gyermekprogramjaikkal és 
játékaikkal, különálló helyszínt alkotva, részt vehetnek a VI. Mosolytenger Gyermekfesztiválon. Az 
útiköltséget, a helyet és az infrastrukturális szükségleteket természetesen mi biztosítjuk. 
Önkéntesek jelentkezését is várjuk, akik részt vennének a rendezvény előkészületeiben és 
lebonyolításában, ezzel segítve a Mosolytenger Gyermekfesztivál sikerességét.  
 
Jelentkezési határidő: 2015. június 5. 
 
 
Forrás:  http://www.cifi.rs/index.php?page=rendezveny&id=16  

http://nonprofit.hu/hirek/2015-tol-jon-az-elektronikus-eljaras-a%20civil-szervezetek-nyilvantartasi-ugyeiben
http://nonprofit.hu/hirek/2015-tol-jon-az-elektronikus-eljaras-a%20civil-szervezetek-nyilvantartasi-ugyeiben
http://www.cifi.rs/index.php?page=rendezveny&id=16


 

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 
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 
 
 
 
 
 
 
 

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
a magyar hadtörténelmet népszerűsítő katonai hagyományőrző 

egyesületek tevékenységének támogatására 
 

A pályázat kódja: HM TKHKF HAG-2015 A pályázat tárgya: katonai hagyományőrző tevékenység 

támogatása  

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály nyílt pályázatot 

hirdet a katonai hagyományőrzéssel foglalkozó civil szervezetek és alapítványok részére, a magyar 

katonát, a magyar hadak életét, felszerelését, harceljárásait hitelesen bemutató és ezzel a katonai 

hivatást népszerűsítő katonai hagyományőrző felszerelési tárgyak elkészítésére, készíttetésére, 

beszerzésére és javítására. 

 

I. A pályázat célja  

A pályázat célja a honvédelem ügyét hitelesen népszerűsítő katonai hagyományőrző tevékenység 

támogatása.  

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/a726169d5dada235c12

57e3e0040c280?OpenDocument 

 

 

 

 

http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok/148/news
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/a726169d5dada235c1257e3e0040c280?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/a726169d5dada235c1257e3e0040c280?OpenDocument


Teret adunk a sportnak - Pályázat  
 

Sportegyesületek, szabadidősport és sport rekreációs tevékenység támogatása 

Pályázatok beadása: folyamatos  

A pályázat kiírója, bonyolítója és elbírálója: PP Center Üzleti Központ  

 

A pályázat célja:  

Bérleti díj támogatásban részesíteni és ezzel hosszú távon otthont adni a PP Center Üzleti Központ 

területén sportegyesületeknek és szabadidősport tevékenységet szervező társaságoknak, hogy széles 

körben igénybe vehető testedzési lehetőséget biztosítsanak sportolni vágyók, illetve a környéken 

lakók és dolgozók számára. 

 

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32dc9971eb6d0820c12

57e3f00318e3c?OpenDocument  

 

 

 

 

 

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
Sport pályázat 

A pályázat kódja: HM TKHKF SPORT-2015 A pályázat tárgya: sport 
pályázat 

 
 

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály nyílt pályázatot ír 
ki a honvédelmet és a honvédség ügyét szolgáló, sportfeladatokat ellátó egyesületek részére a hazai 
katonai jellegű sportversenyek és szabadidősport rendezvények szervezésére, lebonyolítására, hazai 
és külföldi szervezetek által rendezett sportversenyen való részvételre, a versenyzők hazai és 
nemzetközi sportversenyekre való felkészítésére. 
 
Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32ddd7fb3a64a940c12
57e3e003e8d9a?OpenDocument  

 
 
 
 
 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32dc9971eb6d0820c1257e3f00318e3c?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32dc9971eb6d0820c1257e3f00318e3c?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32ddd7fb3a64a940c1257e3e003e8d9a?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32ddd7fb3a64a940c1257e3e003e8d9a?OpenDocument


A Magyar Művészeti Akadémia 2015. évi pályázati felhívása 

 

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet államháztartáson belüli, valamint 

államháztartáson kívüli – civil és egyéb – jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, továbbá 

magánszemélyek részére 2015. évi művészeti szakmai program megvalósításának támogatására. 

 
 
Forrás: http://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/a-magyar-muveszeti-akademia-2015-
evi-palyazati-felhiva-1  

 
 
 
 
 
 

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. 

http://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/a-magyar-muveszeti-akademia-2015-evi-palyazati-felhiva-1
http://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/a-magyar-muveszeti-akademia-2015-evi-palyazati-felhiva-1
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/044bd6dda37d9693c1257e300047435b?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/044bd6dda37d9693c1257e300047435b?OpenDocument


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 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  

 
 
 
 
 
 

 

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 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e1e9a7b776c91d55c1257e300047c367?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e1e9a7b776c91d55c1257e300047c367?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3033068c230714e4c1257e2f00371421?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3033068c230714e4c1257e2f00371421?OpenDocument


 
 
 

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. 06.04. 

 

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

