
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 67. 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 

 

MEGHÍVÓ 

JÓKAI ANNA: FEJÜNK FELŐL a TETŐT 

2015. ápr. 18. 19:00h 

Keresztury Dezsö VMK, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21 

Színpadi játék 2 részben, Ivancsics Ilona és Színtársai előadásában. 

Hírlevelünkben mellékelten küldjük a színdarabról a részletes plakátot! 

http://www.zalacivil.hu/
mailto: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 

 
 
 
 
 

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: 

Kovács Károly Tagkollégium társalgójába (Zalaegerszeg Puskás T. u. 1. ) 

Páterdombi Közösségi Házba (Zalaegerszeg, Szegfű u. 18.) 

ÁPRILIS: 

2015. április 02. 18.00  

Vukics Ferenc: Öngyilkos civilizációk- útban a harmadik világháború felé (Páterdomb) 

2015. április 08. 18.00  

Obrusánszky Borbála. Kaukázus - a másik Magyarország (Kollégium) 

2015. április 16. 18.00  

Molnár V József: És mégis élünk!- szellemi tartalékaink Trianon után (Páterdomb) 

2015. április 22. 18.00   

Papp Gábor: Népek Krisztusa Magyarország- üdvtörténetünk tanúságai (Páterdomb) 

 

 

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 

 
 

 

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 

 

 

 

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/
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 

 
 
 

 
 
 
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 

 
 

Pályázati felhívás ifjúsági közösségek, ifjúsági civil 
szervezetek közösségépítő programsorozatainak 

támogatására 
 

Mintegy 60 millió forintos keretösszegű pályázati felhívást tett közzé az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a Gyermek és Ifjúsági Alapból. 

Határidő: 2015. április 16. 
 

A pályázati felhívást és az útmutatót mellékletünkből is letölthetik! 
 
 
 

Forrás: 
http://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazati_felhivas_ifjusagi_kozossegek_ifjusagi_civil_szervezet
ek_kozossegepito_programsorozatainak_tamogatasara 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

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. 04.14. 

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

