
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 62. 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 

 
 

Családi Vetélkedő 
 

Zalaegerszeg - A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretében február 14-én, szombaton 
14.30-tól vidám családi vetélkedőt rendez a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és 
Könyvtára (volt Apáczai VMK). A vetélkedőre 3-5 fős csapatok jelentkezését várják a szervezők, 
január 26-ig.  
A legjobban teljesítő csapatok jutalomban részesülnek. 
 
Forrás: http://zaol.hu/programok/programok-rendezvenyek-zala-megyeben-januar-19-tol-1673191 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zalacivil.hu/


Családi Élménynap a Zala Megyei Esélyteremtési Ház szervezésében 

 



 
 



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 
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ORSZÁGOS CIVIL HÍREK 

 
 

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 

 
 
 

 
 
Közlemény a 2015. rendelkező évre előzetesen regisztrált szja 1%-os 

kedvezményezettekről 
 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (8) bekezdése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az 

alábbiakban ad tájékoztatást a 2015. rendelkező évre regisztrált kedvezményezettek adószámáról, 
nevéről, székhelyéről, regisztráció állapotáról. 

 
Forrás: http://nonprofit.hu/hirek/kozlemeny-a-2015-rendelkez-evre-elozetesen-regisztralt-szja-1-os-
kedvezmenyezettekrol 
 
 



2015-ben több mint 4 millió eurós támogatás áll rendelkezésre az 
Erasmus + program ifjúsági területén 

 
 
2015-ben összesen több, mint 4 millió euró jut az Erasmus+ program ifjúsági területére - jelentette 

be az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes 

államtitkára az EVS Live rendezvényén Budapesten. 

 

Forrás: http://nonprofit.hu/hir/jovore-tobb-mint-4-millio-euros-tamogatas-all-rendelkezesre-az-

erasmus-program-ifjusagi 

 
 
 
 

 

PÁLYÁZATOK 

 
Pályázati Felhívás 

 
Ingyen Weboldal - professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel, 

telepítéssel, induló tartalom megszerkesztésével és feltöltésével vállalkozások, alapítványok, 
egyesületek és intézmények számára, rejtett költségek nélkül, rövid határidőre 

 
A Jelado Internet és Kommunikáció pályázatot hirdet professzionális, 135 000 Ft becsült piaci értékű, 
korszerű, magas felszereltségű, szép megjelenésű, dinamikus weboldalak ingyenes elkészítésére 
telepítéssel, tartalomfeltöltéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással.  
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, önállóan, (laikus által is) könnyen, tetszőlegesen 
szerkeszthető, korlátlanul bővíthető, korszerű, professzionális színvonalú és felszereltségű 
weboldallal jelenhessenek meg az interneten. 
 
A pályázat teljes szövege: további részletek, részvételi feltételek, jelentkezési adatlap stb. 

közvetlenül elérhetők a: http://puzzleweb.hu/palyazat  
A pályázat határideje: 2015. február 18. (szerda) Határidő hosszabbítás nincs, az utána feladott 
pályázat érvénytelen! 
A weboldalak elkészítése: beérkezés sorrendjében, a pályázat beérkezésétől számított 5 
munkanapon belül 
Pályázati felvilágosítás, telefonos érdeklődés a 20/3272-434-en munkanap 8-18 h-ig 
A pályázathoz kapcsolódó e-mail cím: jelado@jelado.hu 
 
Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d2175a2818dce6d4c12
57dd2004d80bf?OpenDocument 
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IVF kisösszegű támogatások 
 

Már lehet pályázni a Nemzetközi Visegrádi Alap 2015. márciusi 
határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt pályázatán. 

 
A Nemzetközi Visegrádi Alap meghirdette 2015 márciusi határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt 

pályázatát . A pályázat keretében legfeljebb hat hónapos projekteket támogatnak. A következő 
kategóriákban lehet pályázni: kulturális együttműködés; tudományos eszmecserék és kutatások; 

oktatás; diákcsere; határokon átnyúló együttműködés; idegenforgalom ösztönzése. Az elnyerhető 
támogatás összege legfeljebb 6 ezer euró. A támogatásra szánt keretösszeg 640 ezer euró. 

 
 

Pályázati határidő: 2015. március 1. 
Bővebb információ: 

Nemzetközi Visegrádi Alap; 
I: http://www.visegradfund.org/grants/small_grants/ 

 
 

Forrás: 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5546f8338d7e7f84c1257db7

0048cbd2?OpenDocument 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
A nemzetiségi civil szervezetek 2015. évi költségvetési támogatására 

Pályázati kategória kódja: 
NEMZ-CISZ-15 

Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázati kiírást hirdet a 
nemzetiségi civil szervezetek 2015. évi költségvetési támogatására, összhangban 
 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi 
törvény); 

 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet; 

http://www.visegradfund.org/grants/small_grants/
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5546f8338d7e7f84c1257db70048cbd2?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5546f8338d7e7f84c1257db70048cbd2?OpenDocument


 

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet; 

 

 a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tám. 
rendelet) 

 

 A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) 
EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
 
1. A kiírás célja 
1.1. A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként 
a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi 
emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében. 
 
Részletes információkat az http://www.eper.hu/eperportal/pages/ felületre regisztrált 
felhasználóként lehet megtekinteni.  
 
A pályázati útmutatót és kiírást mellékletünkben olvashatják! 
 
 
 
 
 

 
 

 
NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, 
hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2015. évi 

költségvetési támogatására 
Pályázati kategória kódja: 

NEMZ-TAB-15 
Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. 

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázati kiírást hirdet 
nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó 
táborok megvalósításának 2015. évi költségvetési támogatására, összhangban 
 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi 
törvény); 

 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
 

http://www.eper.hu/eperportal/pages/


 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet; 

 

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet; 

 

 a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban:Tám. 
rendelet) 

 

 a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) 
EMMI rendelet 
 

 
1. A kiírás célja 

 
A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók (a magyarországi köznevelési 
rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett 
táborban tanköteles korú (6-16 éves) gyerekek) anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a 
nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, 
földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák 
stb.), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi 
hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén. 
 
Részletes információkat az http://www.eper.hu/eperportal/pages/ felületre regisztrált 
felhasználóként lehet megtekinteni.  
 
A pályázati útmutatót és kiírást mellékletünkben olvashatják! 
 

 
 

 
A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi 

kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok 
támogatása. 

 
 

A pályázati kategória kódja: 
NTP-MKÖ-14 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program 

végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a 
magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását 

felvállaló tehetséggondozó programok támogatására, összhangban 
 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

http://www.eper.hu/eperportal/pages/


 

  közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, 
 

 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, 
 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
 

 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet, 

 

 a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, 
 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.), 

 

 a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet), 

 

 a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat 
 

 a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programjáról szóló 
1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozat vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése 
és gazdagítása olyan támogatási rendszer működtetésével, amely megfelelő szakmai 
követelmények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen működő tehetségsegítő 
programok folytatását és lehetőséget ad új kezdeményezések támogatására is. A 2013- 
2014. évi cselekvési program II. 5. pontja alapján: „Támogatni kell pályázati úton a magyar 
kulturális örökség, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó 
programok kidolgozását és megvalósítását.” 
 
 
 
1. A pályázat célja 
1.1. A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását 
felvállaló tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása. 
 
Részletes információkat az http://www.eper.hu/eperportal/pages/  felületre regisztrált 
felhasználóként lehet megtekinteni.  
 
A pályázati útmutatót és kiírást mellékletünkben olvashatják! 
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A leghátrányosabb helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok 

tehetségsegítő szolgáltatás hozzáférésének támogatása a területi 

kiegyensúlyozás figyelembevételével. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Részletes információkat az http://www.eper.hu/eperportal/pages/  felületre regisztrált 
felhasználóként lehet megtekinteni.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 02.05. 

http://www.eper.hu/eperportal/pages/


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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