
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 65. 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 

 

NEA TÁJÉKOZTATÓ NAP 
 

A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület tájékoztató napot szervez a Nemzeti Együttműködési Alap 

"Civil szervezetek működési célú támogatása 2015", valamint "Civil szervezetek szakmai 

programjának támogatása 2015" című pályázati kiírásaival kapcsolatban.  

 

Időpont: 

2015. március 4. (szerda) 15:00-16:00 óráig 

 

Helyszín: 

Kamarák Háza 

8900 Zalaegerszeg Petőfi út 24. , Széchenyi terem 
  

 

A tájékoztató napon történő részvétel ingyenes.  

 

http://www.zalacivil.hu/


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 

 

 

 

 

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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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.  

 

 
 
 
 
 

ORSZÁGOS CIVIL HÍREK 

 
 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton 'Civil 
Információs Centrum' címet nyert civil szervezetek 

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. január 8-án hirdette meg pályázati felhívását „Civil 
Információs Centrum" (továbbiakban CIC) cím elnyerésére. A pályázatokat 2015. január 25-ig lehetett 
benyújtani. 
 
A pályázati felhívás célja az volt, hogy a pályázó civil szervezetek a felhívásban foglalt feltételek 
teljesítése esetén a CIC címet elnyerhessék. 
 
A CIC-ek által ellátandó feladatkör aktualizálásának eredményeképpen – az eddigi feladatokon túl – 
elvárások kerültek meghatározásra a civil szervezetek érdekvédelmének biztosítása, a 
közmunkaprogram sikerességének elősegítése és a civil szervezetek hazai- és európai uniós 
pályázatokon való sikeres részvételének biztosítása érdekében. 
 
 

 

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


A 2015. évi „Civil Információs Centrum" címpályázatra beküldött pályázatok megyénkénti győztesei 

 

megye (főváros) „Civil Információs Centrum" címet nyert civil szervezet neve 

Bács-Kiskun Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület 

Baranya Nevelők Háza Egyesület 

Békés Cetera Egyesület 

Borsod-Abaúj Zemplén Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

Budapest Századvég Politikai Iskola Alapítvány 

Csongrád Kurca Vidéke Polgári Egyesület 

Fejér Echo Innovációs Műhely 

Győr-Moson-Sopron United Way Kisalföld Alapítvány 

Hajdú-Bihar Szülők a Gyermekekért, Egymásért Egyesület 

Heves Egri Norma Alapítvány 

Jász-Nagykun-Szolnok Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 

Komárom-Esztergom Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület 

Nógrád A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány 

Pest Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvány 

Somogy Éléstár Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány 

Tolna Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület 

Vas Hegypásztor Kör 

Veszprém Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület 

Zala Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 

 

Forrás: http://civil.info.hu/-/az-emberi-eroforrasok-miniszteriuma-altal-kiirt-palyazaton-civil-

informacios-centrum-cimet-nyert-civil-szervezetek 

 



 

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 

 

 

 

 

 

NEMZETI KONZULTÁCIÓ AZ INTERNETTEL 

KAPCSOLATBAN 

Magyarország Kormánya nemzeti konzultációt kezdeményezett az internetről. A konzultáció – az 

InternetKon – célja, hogy a Kormány a polgárokkal, szakmai – és civil szervezetekkel, vállalkozásokkal 

közösen határozhassa meg az internetet, illetve szélesebb értelemben a digitális ökoszisztémát érintő 

döntéseinek alapelveit, irányait. 

Az internet mára, a rajta keresztül elérhető digitális tartalmaknak és szolgáltatásoknak köszönhetően, 

a társadalom, a gazdaság és a kultúra meghatározó közegévé, egyben formálójává vált. Egyéni és 

közös boldogulásunk, gazdasági növekedésünk, az állam hatékony működése ma már jelentős 

mértékben azon múlik, hogy mennyire vagyunk képesek tudatosan, korlátozásoktól mentesen és 

hatékonyan élni a digitális világ nyújtotta lehetőségekkel.  

Ezért különösen fontos, hogy az InternetKon érdemi, a valós kérdéseket körbejáró, a kormányzati 

döntés-előkészítés során ténylegesen felhasználható eredményeket hozó párbeszéd legyen.  

A konzultáció első szakaszában – február 3. és március 26. között – bárki javaslatot tehet az internet 

és a digitális világ tárgykörében arra, hogy mely kérdéseket vitassák meg a konzultáció során.  

A Kormány a konzultációra bocsátandó 15-20 kérdésről a beérkezett javaslatok alapján dönt, 

melyekre az állampolgárok várhatóan május és július között, a konzultáció második szakaszában 

válaszolhatnak. Ezt követően ősszel határoz majd a Kormány arról, hogy az InternetKon eredményei 

alapján milyen intézkedésekre van szükség.  

A jövő magyar internetéről szóló párbeszédnek a www.internetkon.hu weboldal ad teret. 

 

http://www.internetkon.hu/


Zala Megyei Kormányhivatal 

 

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 

 

 

 

 

 

HOSSZABB TÁMOGATHATÓSÁGI IDŐSZAK A TESTVÉRVÁROS 

PROGRAM PROJEKTJEINÉL 

 

A testvérvárosi találkozókat már 2015. május 1-jétől elkezdhetik a sikeres pályázók. 

Az EACEA meghosszabbította a 2015. március 1-jei beadási határidőhöz kapcsolódó támogathatósági 

időszakot a testvérváros projektek számára, így a nyertes projekteket már 2015. május 1-jétől meg lehet 

kezdeni. 

További információk az EACEA oldalán olvashatóak: 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en (>> a bal oldali menüsor Programme Guide 

elnevezésű menüpontjában) 

 

Forrás: http://www.tpf.hu/hir/2557/hosszabb-tamogathatosagi-idoszak-a-testvervaros-program-

projektjeinel 
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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 
 
 

 
 
 

PÁLYÁZATOK 

 
FIGYELEM! 

 
MEGJELENTEK A NEA PÁLYÁZATOK 

 
 

Az www.eper.hu oldalon megtekinthetők a pályázati kategóriák 
menüpont alatt! 

 
A szakmai és működési támogatás pályázati kiírását és útmutatót mellékletünkből is 

letölthetik! 

 
 
 
 
 

CIVILEK A CIVILEKÉRT! 2015 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Az Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel 
pályázatot hirdet civil szervezetek számára a 2014. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz 

kapcsolódó helyi vagy országos szintű kampányok támogatására. 
 

A pályázat rövid leírása 
 

A pályázat során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os kampányához 70%-os támogatást nyújt 
az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média Szövetség. 

 



Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8c0f19f5afd4d0e7c125
7ddd002b070d?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 

 
 
 

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. 03.11. 

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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