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A. Meghívó - 2014. február 14.

BEKÖSZÖNNEK DÉLI SZOMSZÉDAINK

Horvátország több mint fél éve tagja az Európai Uniónak. Szerbiával megkezdődtek a csatlakozási 
tárgyalások. Nem kell tehát hosszan sorolni az érveket, mi is ad különös aktualitást programunknak, 
melynek során a "terepről" érkező civil kollégák beszélnek olyan kérdésekről, mint
- hogyan éli meg a lakosság Horvátországban az EU-tagságot, mi változott és mi nem?
- mit várnak vagy várnak-e egyáltalán valamit a szerbiai civil szervezetek a csatlakozási tárgyalásoktól?
- milyen a megítélése az Európai Uniónak déli szomszédainknál?

Vendégeink:
- Angel Cabarkapa, az eszéki Béke, Erőszakmentesség és Emberi Jogi Központ, valamint
- Stanka Parac, a szabadkai Helyi Demokrácia Intézmény
képviselői.

A rendezvény időpontja: 2014. február 14. (péntek) 11.00-12.30 óra,
helyszíne: Európa Pont (Millenáris Park, 1024 Budapest, Lövőház u. 35.).
A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: február 12.

A programot - amely az Európa Ház "Application Successful" projektjének nyitó rendezvénye - az 
Európai Bizottság támogatja.

Időpont: 2014. február 14. (péntek), 11.00-12.30 óra
Helyszín: Európa Pont (Millenáris Park, 1024 Budapest, Lövőház u. 35.)
Szervező: Európa Ház
E-mail: info@eucivil.hu
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Jelentkezési lap:
https://docs.google.com/forms/d/1X-TVLzcPyjxCDg69tfrIQNss9vswTkqLesZ3n8YCLJs/viewform
---

B. Európa 2014

AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-BEN

A kivárás éve 2014 az Európai Unióban. Ennek egyszerű oka, hogy idén választások lesznek, ami nem 
csak az Európai Parlament képviselőket érinti, de ötéves mandátumának lejártával újjáalakul az 
Európai Bizottság is. Az Európai Unió 2014. évi menetrendjéről 2014. január 28-án tartottak 
tájékoztatót Budapesten az Európai Tanulmányok Alapítvány Európa Klubja keretében.

Több évforduló is esedékes 2014-ben: 10 éves Magyarország EU-tagsága, 25 éve történt az európai 
politikai átalakulás és idén 100 éve tört ki az első világháború, adta meg az idei megemlékezés-cunami 
hazai és nemzetközi keretét Inotai András, a szervező alapítvány elnöke.

Mód és alkalom minden bizonnyal lesz az ünneplésre ill. főhajtásra az Európai Unióban, ugyanis az 
európai választások éveiben jellemzően csökken az EU-intézmények aktivitása. Ezt már Balázs Péter 
egyetemi tanár, Magyarország első EU-biztosa tette hozzá. Az Európai Uniót befolyásoló legfontosabb 
nemzeti választás (a német) már tavaly novemberben lezajlott és a német nagykoalíció megalakítása 
jótékonyan stabil környezetet teremt az Európai Unió számára is (2014-ben három EU-tagállamban 
lesznek általános választások: Belgiumban, Luxemburgban és Magyarországon).

2014 végén új szabályokat is alkalmazni kell, ugyanis 2014. november 1-én lép életbe a 2009-es 
Lisszaboni Szerződés több rendelkezése, ami a könnyebb döntéshozatalt célozza. Így a tagállamok 
képviselőiből álló Európai Tanácsban életbe lép a kettős többségi rendszer, ami azt jelenti, hogy egy 
határozat elfogadásához immár elegendő lesz a tagállamok 55%-ának jóváhagyása abban az esetben, ha
a tagállamok az EU-népesség legalább 65%-át képviselik.

A Lisszaboni Szerződés azt is meghatározta, hogy az Európai Bizottság vezetőinek létszámát a 
tagállamok számának kétharmadára kell csökkenteni (és a tagállamok illetve biztosaik rotációs 
rendszerben váltanák egymást a posztokon). Azonban ez nem valószínű, hogy bekövetkezik és a 
2014-es új Európai Bizottságban minden tagállamnak jutni fog egy EU-biztosi hely.

Balázs elmondta: attól függetlenül, hogy az európai parlamenti választásokon az euroszkeptikus 
politikai erők megerősödése várható, minden bizonnyal megmarad a két nagy pártfrakció (néppárti és 
szocialista) vezető szerepe, és őket továbbra is a zöldek és a liberálisok követik majd.

Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő szerint az Európai Unió biztonságpolitikája lehangoló és több 
esetben nem tudott vagy késlekedve reagált akár olyan nemzetközi eseményekre is, amelyek a 
közvetlen szomszédságában történtek, mint pl. a mostani ukrajnai válság.

Ezzel összhangban a világpolitikában betöltött szerepe nem nő, sőt. Tálas szerint az Európai Unió 
folyamatosan veszít nemzetközi súlyából. Természetesen ez annak is az oka, hogy az elmúlt években az
EU leginkább belső gondjaival és a gazdasági világválság kedvezőtlen hatásainak megoldásával volt 
elfoglalva. De ezt a folyamatot többek között az is elősegíti, hogy az Egyesült Államok egyre nagyobb 
hangsúlyt fektet Ázsiára, ami kedvezőtlenül hat az Európai Unió biztonsági és védelmi képességeire, 
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ugyanis azok önmagukban elég gyengék.
Ezzel együtt az Európai Unió 2013-ban 17 katonai, kiképző, rendőri és civil misszióban vett részt 
számos országban 5000 fős, többségükben katonai (3000) erővel. Ez nem sok, de még mindig több, 
mint 2009-2011-ben, amikor csak egy ilyen misszió volt.

Valki László nemzetközi jogász hozzászólásában az Európai Unió és Magyarország elmúlt éveinek 
együttműködését elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a viszony nem volt kiegyensúlyozott, 
sokszor egy lappangó hidegháborúra emlékeztetett, azonban az európai és a hazai választások 
közeledtével nem valószínű éles szembefordulás rövid távon.

Összességében tehát a közös Európa ügye halad előre. A kérdés, hogy milyen nemzetközi és tagállami 
környezetben, és legfőképpen milyen sebességgel.
---

C. A törvény nevében

MI A TEENDŐ?

Nemsokára életbe lépnek az új Polgári Törvénykönyv (Ptk) rendelkezései. A civil szervezetekre 
vonatkozó szabályokról az Európa Ház 2014. január 30-án tartott tájékoztatót Budapesten.

A változások tengerében egy elemet mindenképpen fontos megemlíteni - bár ez nem a Ptk szabályaival,
hanem a civil törvénnyel van összefüggésben. Ez pedig a közhasznúság kérdése, méghozzá azok 
esetében, akik 2012. január 1-e előtt is rendelkeztek ilyen minősítéssel. Ezen szervezeteknek újra kell 
kérniük közhasznú besorolásukat, méghozzá legkésőbb 2014. május 31-ig. Azon szervezetek, akik 
közhasznúságuk megtartása mellett döntenek, azoknak mindenképpen ajánlott, hogy még a határidő 
előtt beküldjék a törvényszéknek a kérvényüket, amit a birosag.hu oldalon letölthető 
formanyomtatványon kell megtenni, és amihez csatolni kell az elmúlt két év (2012 és 2013) 
közhasznúsági jelentését is (igen, ugyanarról a jelentésről van szó, amit az elmúlt időszakban már be 
kellett küldeni az OBH-nak).

A határidő elmulasztása a minősítés elvesztésével jár és csak újabb két év múlva lehet kérni 
közhasznúságot.

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéhez szükséges űrlap innen letölthető

Matematika
Jelenleg a szervezetek valamivel több mint fele közhasznú (lásd a KSH kimutatását a hírlevél E. 
pontjában), ami mintegy 32 ezer szervezetet jelent. Feltételezve, hogy ezek fele dönt a közhasznúság 
megtartása mellett és egy éves jelentés átlagos terjedelmét 8 A/4-es oldalnak vesszük, akkor 16 ezer 
szervezet fog egyenként 17 oldalas dokumentum-csomagot (1 oldalas kérelem + 2 db éves jelentés) 
eljuttatni a törvényszékre, ami összesen közel 300 ezer oldalnyi nyomtatott dokumentum. Ugyan a 
kérelmet nem központi helyre, hanem a helyileg illetékes törvényszékre kell eljuttatni, de most nem 
cserélnénk az ottani irattárosokkal.

Az új szabályozásról az Európa Ház összeállítást készít, amit a hírlevél következő számában tesz 
közzé.
---
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D. NEA

TÖBB MINT KÉT ÉS FÉL EZER CIVIL SZERVEZET NYERT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁST
[civil.info.hu]

Több mint két és fél ezer civil szervezet nyert ez évre szóló működési támogatást a Nemzeti 
Együttműködési Alap (NEA) pályázatain - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára 2014. január 28-án 
Budapesten.

Latorcai Csaba a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 2527 nyertes szervezet között több mint másfél 
milliárd forintot osztanak szét. Működési támogatásra hétezernél is több civil szervezet pályázott, tehát 
minden harmadik pályázó támogatásban részesül - tette hozzá.

Latorcai Csaba közlése szerint a támogatások negyedmillió és hárommillió forint közöttiek. Szólt arról,
hogy a civil.kormany.hu oldalon már elérhetőek a NEA 2014-es működési pályázati eredményei. Az 
eredményhirdetés után kötik meg a támogatási szerződéseket. Azon pályázók esetében, amelyeknél a 
támogatási igényt a teljes összegben biztosítják, támogatói okiratot bocsátanak ki, így lehetőség nyílik 
a támogatás néhány napon belüli átutalására.

Latorcai Csaba közölte, hogy a szakmai pályázatokról néhány napon belül döntenek. Ezekben az 
esetekben programokra lehetett benyújtani támogatási igényt. A rendelkezésre álló keretösszeg 953 
millió forint, és mintegy 1300 nyertes pályázatra számítanak.

A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány múlt év végi döntésének 
köszönhetően a civil szervezeteknek hamarosan lehetőségük nyílik infrastruktúra-támogatás 
igénybevételére, azaz természetbeni támogatással is segíthetik a jövőben a civilek munkáját. A 
kormányzat előzetes felmérése szerint több mint 2700 településen mintegy négyezer "szabad 
kapacitást" pályáztatnak meg februártól kezdődően - mondta Latorcai Csaba.

Ismertetése szerint a civil szervezetek rendelkezésére bocsátják majd szabad kapacitásaikat például 
fővárosi és megyei kormányhivatalok, közművelődési intézmények, könyvtárak, sportlétesítmények, 
nemzeti park igazgatóságok, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ.

Latorcai Csaba megjegyezte, hogy lényegesebben gyorsabban és nagyobb támogatáshoz juthatnak a 
civil szervezetek mint 2010-et megelőzően.
---

E. Lefelé görbül

A NONPROFIT SZEKTOR 2012-BEN

Évente ad ki elemzést a nonprofit szektorról a Központi Statisztikai Hivatal. A 2012-re vonatkozó 
adatok 2013 decemberében jelentek meg.

Az összefoglaló 1993-ban jelent meg először. Azóta 2012-ben fordult elő először, hogy a szektort mérő 
főbb mutatók (szervezetszám, bevétel, munkavállalók száma) mindegyike csökkent.



"A szervezetszámnál a fogyás ugyan nem számottevő, de a bevételek reálértéke 4, a munkavállalók 
száma pedig mintegy 3 százalékkal esett vissza.", fogalmaz a kiadvány.  
A kimutatás szerint 2012-ben 65 255 szervezet működött Magyarországon, ebbe nem csak az 
egyesületek és az alapítványok, hanem a szakszervezetek és az államhoz kötődő mindenféle nonprofit 
formát öltő társaságok is beletartoznak. A szervezetek harmada (23 ezer) alapítványi formában 
működik.

A vizsgált időszakban a bevételek összege meghaladta az 1256 milliárd forintot. Ez 2011-hez képest 
folyó áron másfél százalékos növekedést, reálértékben viszont 4 százaléknyi csökkenést jelentett. 
Tegyük hozzá, hogy a bevételek több mint feléért nem a klasszikus civil szervezetek felelnek, hanem az
az államhoz köthető szervezetekhez kerül. Az egyesületek és alapítványok összes bevétele az említett 
összeg 39 százaléka.

2012-ben négy százalékkal csökkent a nonprofit szektor munkavállalóinak száma, ami összesen 144 
ezer fő; ebből 95 ezren főállásban és teljes munkaidőben foglalkoztatottak. Azonban csak 25 
százalékuk dolgozik egyesületnél vagy alapítványnál, a többség (68%) nonprofit gazdasági társaság 
alkalmazottja.

A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2012-ben
---

F. Visegrád

VISEGRÁDI ALAP HATÁRIDŐK

Közelegnek a pályázati határidők a Nemzetközi Visegrádi Alapnál.

Számos kedvező és elsősorban pénzügyi változást hoz a 2014-es év a Nemzetközi Visegrádi Alap 
programjaiban. Többek között csökken az önrész és emelkedik a készpénzben elszámolható költségek 
aránya. Például a legfeljebb 6000 eurós összköltségvetésű nyertes kis projekteket már 80 százalékban 
fogja támogatni az Alap (a korábbi 70 százalék helyett), míg a projekt-költségek készpénzes 
elszámolásának aránya 50 százalékra emelkedik (a korábbi 20-ról). Ugyanez a sztenderd projektek 
esetén 80 százalékos támogatást jelent (ez szintén 70 volt) és 30 százalékos készpénzes elszámolást 
jelent (ez korábban 10 volt).
Az új szabályok 2014-től érvényesek, a 2013-ban beadott pályázatok esetén a régi szabályok az 
irányadók.

Kis projektek:
megpályázható összeg: 6000 euró (a projekt összköltségvetésének max. 80%-a);
projektidőszak: max. 6 hónap;
együttműködés: legalább három V4 országból (határon átnyúló együttműködésnél kettő országból);
beadási határidők: 2014. március 1., június 1., szeptember 1. és december 1.

Sztenderd projektek:
megpályázható összeg: 6001 eurótól (a projekt összköltségvetésének max. 80%-a);
projektidőszak: max. 12 hónap;
együttműködés: legalább három V4 országból (határon átnyúló együttműködésnél kettő országból);
beadási határidők: 2014. március 15. és szeptember 15.

http://visegradfund.org/
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G. Vetélkedő

RÉGEN VOLT? HOL IS VOLT?
országos középiskolás vetélkedő

A Holokauszt Emlékközpont, a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola, a Raoul Wallenberg 
Egyesület "Régen volt? Hol is volt?" címmel országos felmenő rendszerű vetélkedőt hirdet a 
Holokauszt Emlékév alkalmával a magyarországi és határon túli középfokú intézmények diákjai 
számára.

A vetélkedő témakörei: a II. világháború története, Magyarország szerepe a világháborúban, a 
zsidóüldözések, a holokauszt, Raoul Wallenberg és más embermentők tevékenysége, a zsidó-magyar 
kultúra együttélése, holokauszt és embermentő emlékhelyek Budapesten, illetve a lakóhelyen. A 
holokauszt-túlélők történetei. Raoul Wallenberg, a humánum lovagjának időszerűsége napjainkban. A 
magyar külpolitika tevékenysége az emberi és a kisebbségi jogokért. A rasszizmus, az antiszemitizmus 
napjainkban Magyarországon és Európában.

A vetélkedő menetrendje
A vetélkedőre 4 fős középiskolai csapatok jelentkezhetnek, valamint felkészítő tanáraik.

1. forduló (elődöntő) - internetes játék
Időpont: 2014. február 13-án reggel 8 órától 2014. február 14-én reggel 8 óráig

2. forduló (középdöntők)
2014. március 10-ig írásbeli feladatot kell készíteni és beküldeni,
2014. március 17-27. között egész napos játékra kerül sor régiónként
Helyszínek: Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs, Szeged, Szolnok, Tatabánya, Vác

3. forduló (országos döntő)
Időpont: 2014. április 15. kedd, egész napos program
Helyszínek: Budapest, Holokauszt Emlékközpont (Budapest IX., Páva u. 39.), Külügyminisztérium 
(Budapest II., Bem József rkp. 47.)

A győztes csapat (és a felkészítő tanár) jutalomutazást nyer Stockholmba (Svédországba) 2014 
júniusának második felében Svédország Magyarországi Nagykövetségének támogatásával.

Regisztráció
A www.wallenbergegyesulet.hu honlapon 2014. január 20-tól február 7-ig.
---

H. Program

TEREMTÉS A FEJLŐDÉS ÉS KIBONTAKOZÁS KERETEI KÖZÖTT

Időpont: 2014. május 15. (csütörtök) 18.00 óra - május 17. (szombat) 14.00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Üllői út 24., utcai tanácsterem
Szervezők: Missziói és Környezetügyi Központ, Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend
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További információ: szecheybj@gmail.com
---

I. A hírlevélről

A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról.

Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa Ház
P: 1389 Budapest 62., Pf. 113.
T: (1) 356-8440, E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu

Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük írjon az info@eucivil.hu címre. A közlés jogát 
fenntartjuk. Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás megjelölésének módja: 
www.eucivil.hu. A Civil Európa Hírlevél 13. évfolyam 2. számát 10049 előfizetőnek küldjük.
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