
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 63. 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 

 

Meghívó 

A Zalai Nyitott Szív Egyesület 2015. február 6-án (pénteken) 17 órakor tartja rendezvényét a 

PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja, Landorhegyi út 33. nagyelőadójában. 

Ezúttal dr. Varga Imre „Az egészséges gerinc és az atlas profilax” címmel tart előadást. 

A program nyitott, minden érdeklődőt szívesen látnak! 

 

 

A keszthelyi Balatoni Múzeum februári programajánlója 

 

Farsangi Családi Nap: 

Belépő: 400 Ft 

Időpont: 2015. február 7. 14 órától 

Helyszín: Balatoni Múzeum  

Forrás: http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/888-farsangi-csaladi-nap 

http://www.zalacivil.hu/
http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/888-farsangi-csaladi-nap


Balatoni Tündérország 

Vollein Ferenc kiállítása a Balatoni Múzeumban (a részletek csatolva a meghívóban) 

Megnyitó: február 7. 14 óra 

Látogatható: február 7 - 26. 

A rendezvény meghívóját mellékletben láthatják! 

Forrás: http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/894-vollein-ferenc-balatoni-

tunderorszag-cimu-kiallitasanak-megnyitoja 

 

Farsangi hagyományok a párválasztás tükrében 

Időpont: 2015. február 12. 16 óra 

Helyszín: Balatoni Múzeum 

 
Forrás: http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/889-farsangi-hagyomanyok-a-

parvalasztas-tukreben 

 

 

Több mint borkóstoló c. sorozat következő darabja 

Észak versus Dél – balatoni borok karneválja  

Utófarsang 

Helyszín: Balatoni Múzeum, Keszthely 

Időpont: 2015. február 21. 16 óra 

A bor-show műsorvezetője: Gajdics Péter 

Tételek: Váli Bor, Hunyady Birtok, Aklan, AX & AX, Kreinbacher, Kislaki Bormanufaktúra, Szent Donát, 

Feind és Garamvári (szigorúan nem ebben a sorrendben :) 

Nyeremény: Kuriózum borválogatás (egy kartonnyi) 

Borjegy: 2800 Ft (jegyek korlátozott számban, csak elővételben!) 

 
Forrás: http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/890-a-tobb-mint-borkostolo-sorozat-

kovetkezo-darabja 

 

 

http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/889-farsangi-hagyomanyok-a-parvalasztas-tukreben
http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/889-farsangi-hagyomanyok-a-parvalasztas-tukreben
http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/890-a-tobb-mint-borkostolo-sorozat-kovetkezo-darabja
http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/890-a-tobb-mint-borkostolo-sorozat-kovetkezo-darabja


 
 



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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zalacivil.hu


ORSZÁGOS CIVIL HÍREK 

 

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 

 

 

 

FIGYELEM! 

Aki NEM foglalkoztató és kifizető, az 2015. február 12-ig NY jelű nyomtatványon egész évre 

kiválthatja a 1508-as jelű havi bevallást a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, 

járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról. Amennyiben ezt 

elmulasztják, HAVONTA NULLÁSAN is be kell adni a 1508-as bevallást. 

 

 

 

 

MEGJELENT A 2015-ÖS ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYAR 

NYELVŰ ÚTMUTATÓ 

 

Forrás: http://www.tpf.hu/hir/2566/megjelent-a-2015-os-erasmus-palyazati-felhivas-magyar-nyelvu-

utmutato 

 

http://www.nav.gov.hu/
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
http://www.tpf.hu/hir/2566/megjelent-a-2015-os-erasmus-palyazati-felhivas-magyar-nyelvu-utmutato
http://www.tpf.hu/hir/2566/megjelent-a-2015-os-erasmus-palyazati-felhivas-magyar-nyelvu-utmutato


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 

 

 

 

 

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://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://www.tpf.hu/hir/2557/hosszabb-tamogathatosagi-idoszak-a-testvervaros-program-projektjeinel
http://www.tpf.hu/hir/2557/hosszabb-tamogathatosagi-idoszak-a-testvervaros-program-projektjeinel


 

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 

 
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 

 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

http://puzzleweb.hu/palyazat
mailto:jelado@jelado.hu


 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 02.19. 

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


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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