
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 53. 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 1500 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zalacivil.hu/


KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJA 2014 
 

A "Korán érkeztem" Közhasznú Egyesület idén 2. alkalommal készül a 
Koraszülöttek Világnapjára. 
 
Ez alkalomból tartalmas, érdekes és kellemes programmal várják  a - 
nemcsak a koraszülött gyermekes - családokat egy Info- és Családi 
délutánra! 
 
A „Korán érkeztem” Közhasznú Egyesület csapata sok szeretettel 
meghívja Önt és családját, tisztelt Kollégáit a Koraszülöttek Világnapja 
2014 alkalmából megrendezésre kerülő Info- és Családi délutánunkra!  

 
Időpont: 2014. november 16-án - 14,00-19,00 óra 
Helyszín: ZVMKK – volt Apáczai ÁMK – Zalaegerszeg, Apáczai tér 5. 
 

A rendezvény részletes programja mellékletünkben található! 

 

Bemutatkozási lehetőség Civileknek a Zalaegerszegi Televízióban 

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

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. A televízió a Civil Információs Centrum 

segítségével szerkeszti adásba a témákat, a jelentkezőket, a híreket, információkat, amelyek 

kéthetente, keddi napokon 18.00-18.50 közötti időpontban kerülnek sugárzásra. 

Használják ki a lehetőséget, éljenek a nyilvánossággal!  

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

Centrum programkoordinátoránál:  Harmath Ágnes: info@zalacivil.hu, +36 20 213 1504.  

A jelentkezésen túl kérünk egy bemutatkozó anyagot a szervezetről és/vagy a műsorban bemutatni 

kívánt programról. Kérjük, jelezzék azt is, ha volt már korábban televíziós szereplésük, ami esetleg 

bejátszásként kiegészíthetné a stúdióbeszélgetést! 

ORSZÁGOS CIVIL HÍREK 

A magyar civil szféráról tartottak vitát Brüsszelben 
 
A magyar civil szervezetek helyzetéről tartottak vitát Brüsszelben csütörtökön a Civicus, az Európai 

Alternatívák, az Európai Civil Fórum és az Európai Alapítványi Központ szervezésében. 

A rendezvényen Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke arról beszélt, hogy 2010 óta 
folyamatosan szűkül a civil szféra mozgástere a döntéshozókkal folytatott párbeszédben, véleményét 

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


figyelmen kívül hagyják, javaslatait "hűvös gyanakvással" fogadja a kormányzat, s politikai nyomás 
nehezedik rá. 
 
Bár Magyarországon sok a civil szervezet, sokan függnek a központi vagy helyi kormányzattól, s csak 
úgy tudnak működni, ha bizonyos határokat nem lépnek át - mondta. A független civil szféra külső 
forrásokra szorul, mert a kormányzati támogatás minimális, és az is főleg uniós forrás, a 
nagyvállalatok pedig azért nem adnak pénzt emberi jogi tevékenységekre, mert kockázatos lehet 
nekik, ha olyan civil szervezetet támogatnak, amely bírálja a kormányt - jelentette ki. 
 
Pardavi Márta szerint a civilek azért is kerülhettek reflektorfénybe, mert az ellenzék gyenge, ezért aki 
független bírálatot fogalmaz meg a kormánnyal szemben, az nagyobb figyelmet kap, és rögtön egy 
átpolitizált térben találja magát. "A civil szervezetek a függetlenség utolsó még meglévő védőbástyái" 
- hangoztatta. 
 
Krekó Péter, a Political Capital igazgatója szerint a civileket illető fejlemények illeszkednek abba a 
mintába, amelyet a miniszterelnök úgy fogalmazott meg, hogy Magyarországon egy "nem liberális 
természetű" állam épül, amely nincs ellene a szabadságjogoknak, de nem a liberális értékeket helyezi 
középpontba. 
 
A politológus szerint a kormány civilekkel szembeni stratégiája nagyjából az orosz modellt követi, és 
három pillérre épül. Egyrészt elkezdődött egy, az érintett szervezetek hitelét aláásni hivatott lejárató 
kampány - mondta. A stratégia második pillére Krekó szerint a források elvágása, amit nézete szerint 
a norvég alappal kapcsolatos kormányzati lépéseknél lehet tetten érni, de a globalizált világban csak 
mérsékelten lehet sikeres. A harmadik pillért kormánypárti "álcivil szervezetek" alkotják, amelyeknek 
egyetlen valós tevékenysége kormánypárti tüntetések szervezése - mondta. Úgy vélekedett, a 
kormánynak fel kellene ismernie, hogy ebből a harcból politikailag nem jöhet ki jól, mert mindez 
rengeteget árt nemzetközi megítélésének. 
 
A Political Capital igazgatója úgy értékelte, hogy Magyarországon romlik a demokrácia állapota, de 
még mindig inkább demokrácia, mint tekintélyelvű rendszer, ugyanakkor az illiberális, "hibrid" 
rendszer irányába tart. Hozzátette egyúttal, hogy a civil szféra körüli szűkülő tér és a demokrácia 
gyengülése nemcsak Magyarországot jellemzi, hanem Kelet-Európát általában. 
 
A beszélgetésen felszólaló Jávor Benedek, az Együtt-PM EP-képviselője többek között a 
magyarországi korrupcióra hívta fel a figyelmet. "A korrupció többnyire a kormányzás nemkívánatos 
mellékterméke, Magyarországon viszont a korrupció maga a rendszer, és a kormányzás a 
nemkívánatos melléktermék" - hangoztatta Jávor. 
 
A politikus szerint aligha lehet célravezető, ha az EP plenáris vitákat tart a magyarországi helyzetről, 
mert a kormány azt fogja mondani, hogy ezzel az országot és a magyar népet támadják, ezért az 
annak a malmukra hajtja a vizet. Hasonlóképpen vélekedett az alapjogi kérdések miatt indult korábbi 
kötelezettségszegési eljárásokról is. Ezek szerinte végül azt tették lehetővé a kormánynak, hogy azt 
mondhassa, a Brüsszellel folytatott párbeszédet követően módosították a kifogásolt részeket, és 
immár minden rendben van. A politikus szerint átfogó megközelítésre volna tehát szükség, mert 
jelenleg nincs uniós jogi eszköz az alapjogok érvényesülésének kikényszerítésre, ha egy ország már 
tagja az uniónak. 

hirado.hu – MTI 

http://nonprofit.hu/hir/magyar-civil-szferarol-tartottak-vitat-brusszelben 

 



Elindul a FAIR pályázatkitöltő rendszer 
 

Szerda délutántól indul a 2014-2020-as uniós pályázati források elérését lehetővé tevő informatikai 

rendszer, a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) azaz a pályázati elektronikus 

ügyintézés felülete - jelentette be Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai 

kommunikációjáért felelős helyettes államtitkára. 

Az egységes informatikai rendszer segít majd abban, hogy egyetlen, személyre szabott felület 

segítségével tudják a pályázók kezelni a pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó különböző 

feladatokat; elsőként a FAIR az október 10-én meghirdetett első 9 pályázat beadását támogatja - 

jegyezte meg. Kiemelte: a rendszer legnagyobb újítása, hogy összeköttetésben áll néhány közhiteles 

adatbázissal - NAV, Cégbíróság, Földhivatal - így ezek segítségével automatikusan tudja lekérni a 

pályázó elektronikusan a szükséges dokumentumokat. 

Szavai szerint az új informatikai rendszer lehetővé teszi, hogy Magyarországon olyan pályázati 

rendszer működjön, amely valóban reagál a pályázói érdekekre. Hozzátette: a felület külső, fizetett 

segítség nélküli pályázást tesz lehetővé, a korábbi 600 adatmező helyett 300-ra csökkent a kitöltendő 

felület egy-egy pályázat esetén, és tovább fog csökkenni. Csepreghy Nándor hangsúlyozta: arra 

törekszenek, hogy a fejlesztéspolitika az előző, 2007-2013-as időszakinál sokkal inkább pályázóbarát 

legyen, a konkrét fejlesztési javaslatokat beépítik majd a pályázati modulok közé. 

A rendszer átalakításának másik fontos célja az volt, hogy igazságos pályázati rendszer működjön, így 

a FAIR minden regisztrált felhasználó számára egy időben teszi lehetővé a pályázást a kitöltőprogram 

segítségével. A pályázók adott esetben egy elutasítást követően tisztában vannak a döntés pontos 

okával - fűzte hozzá. Kérdésre elmondta, hogy egységesen 30 napos határidők kitűzésében 

gondolkoznak a pályázat megjelenése és a beadás között. 

Laposa Tamás, a Miniszterelnökség fejlesztési-informatikai főosztályának osztályvezetője elmondta: a 

felület papírmentes ügyintézést tesz lehetővé. Egyetlen oldalt, az adott vállalkozás nyilatkozatát kell 

kinyomtatni, de ha a pályázó rendelkezik elektronikus aláírással, akkor a teljes igénylési folyamat 

papírmentesen intézhető - emelte ki. Az informatikai rendszer külső felülete segíti a támogatások 

könnyű elérését, egy kattintással egy adott pályázat minden adata elérhető. Ismertetése szerint a 

regisztráció egyszerű, öt-tízperces, és személyre szabott ügyintézést tesz lehetővé. 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/europai-unios-fejlesztesekert-felelos-

allamtitkar/hirek/elindul-a-fair-palyazatkitolto-rendszer 

 

Módosult a befogadó szervezetek listája 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a tisztelt pályázókat, hogy módosult a befogadó 

szervezetek felajánlásait tartalmazó adatbázis a Civil szervezetek infrastruktúra támogatásának 

keretében. 2014. november 1-től ezen szabad kapacitásokra lehet igénylést benyújtani. 

http://www.emet.gov.hu/hirek/hirek278/ 



Tájékoztató a Civil Szervezetek beszámolóinak 
feldolgozottságáról 

 
 A 2014. október 15-i nyilvántartási adatok szerint 81.097 db bejegyzett, működő civil szervezet van, 
ezek közül jelenleg 30.333 db közhasznú jogállás minősítéssel rendelkezik. Az Országos Bírósági 
Hivatalhoz 2014. május 1. és október 15. közt kb. 44.440 db beszámoló érkezett. A beszámolók közel 
60 %-át, - mintegy 25.200 db-ot - május 26-június 3. között, 8 munkanap alatt küldték meg a civil 
szervezetek. 
 

A feldolgozás gyorsítása érdekében az OBH Elnöke rendkívüli intézkedéseket vezetett be, ezen kívül 
négy autizmussal élő fiatal is lelkesen besegít a munkába.  A  nagyon rövid idő alatt beérkezett 
jelentős mennyiségű beadvány manuális feldolgozása ugyanakkor csak megfeszített munka mellett és 
csak hosszabb határidővel volt lehetséges. 
 

 

 

 

 

 

 
 
A munka eredményét mutatja, hogy míg 2014. júniusban 2277 db, júliusban 4245 db, addig 
augusztusban 8565 db, szeptemberben pedig 12.369 db beszámolót dolgoztunk fel; egybevetve a 
beszámoló-érkezést és az évi több, mint 2300 darab igazolás kiadására irányuló kérelmet meghaladó 
ügyterhet, mostanra a beérkezett beszámolók 80%-át közzétettük. 
 
Továbbra is kérjük a civil szervezeteket, hogy beszámolóikat ne a határidő lejárta előtti utolsó 
napokban küldjék, hiszen a folyamatos feldolgozást és a névjegyzékben történő közzétételt ez 
rendkívüli módon megnehezíti! 
 
http://www.birosag.hu/media/aktualis/tajekoztato-civil-szervezetek-beszamoloinak-

feldolgozottsagarol 

 

NEA PÁLYÁZATOK 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatója 

 

Dr. Tolnay Csaba Ákos az Emberi Erőforrások Minisztériumának hálózatfejlesztési koordinátora a 

következő tájékoztatást küldte a Civil Információs Centrumok részére: 

http://www.birosag.hu/media/aktualis/tajekoztato-civil-szervezetek-beszamoloinak-feldolgozottsagarol
http://www.birosag.hu/media/aktualis/tajekoztato-civil-szervezetek-beszamoloinak-feldolgozottsagarol


„Tavaly az év hasonló időszakában már megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban 
NEA) működési és szakmai célú pályázati felhívásai. Év vége közeledtével egyre többen kérdezik, hogy 
mikor kerül sor az új pályázatok kiírására.  

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy a legújabb pályázati felhívások megjelentetésére várhatóan 2014. 
december folyamán, még az Ünnepek előtt kerül sor. A leadási határidő ennek megfelelően 2015. év 
január hónapjára fog esni.” 

 
 

PÁLYÁZATOK 

Pályázati felhívás gyermek- és ifjúsági közösségépítő 

programsorozatok támogatására (IFJ-GY-14-E) 

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet nyílt pályázatot hirdet gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatására. 
 
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. december 3. 23:59 perc 
 
A pályázati anyag mellékletünkben megtalálható, valamint letölthető az alábbi linkről: 
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok 

 

E.ON Advent 

Az E.ON Hungária Zrt. országos pályázatot hirdet helyi kisközösségek számára. A pályázók feladata, 

hogy bemutassák, hogyan készülnek közösen a karácsonyra, mint jelent abban az önszerveződő 

kisközösségben a szeretet ünnepe, amelynek tagjai. 

A pályázatban részt venni a http://www.eonadvent.hu honlapon a pályázati anyag és a jelentkezés 

online benyújtásával van lehetőség. 

RAJZPÁLYÁZAT 
 

Kedves Gyerekek, Szülők, Óvó nénik, és Tanító nénik! 
 

A Zalaegerszegi Hastánc Egyesület 2014. november 29-én ismét megrendezi, immár 
7. alkalommal a Westoriental Hastáncfesztivál és Verseny nevű rendezvényét. 
Ennek alkalmából ismét RAJZPÁLYÁZATOT hirdetünk óvodások, és általános iskola alsó tagozatosai 
(1.-4. osztály) számára. 
A részletes pályázati felhívás mellékletünkben található! 

 
 
 
 
 

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


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: 2014. 11.25. 

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