
Civil Európa 

az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 

2011. május 16. - 10. évfolyam 10. szám 

 

A. Meghívó 

B. Jelentkezési lap 

C. EU2011 magyar civil esemény 

D. Önkéntesség 

E. Képzés 

F. Olvasóink kérték 

G. A hírlevélről 

 

**************************************** 

Jelentse be programját! 

Civil események a magyar EU-elnökség alatt 

http://www.eucivil2011.hu 

**************************************** 

 

A. Meghívó 

 

BARÁT VAGY ELLENSÉG AZ ATOMENERGIA? -

 GONDOLATOK FUKUSHIMA KAPCSÁN 

Szeminárium 

 

A Japánban valaha mért legnagyobb, a Richter skála szerinti 8,9-es  

erősségű földrengés rázta meg 2011. március 11-én az ország északkeleti  

partvidékét. A rengést szökőár követte, melynek következtében megsérült  

a fukushimai atomerőmű is. Azóta a televízió képernyőjén keresztül  

szinte naponta követhetjük a kármentés eseményeit. Milyen következményei  

lehetnek a szerencsétlenségnek? Érint mindez bennünket itt  

Magyarországon? El tudjuk képzelni életünket atomenergia nélkül? 

 

Mindezekre a kérdésekre is keresik a választ szakértőink, Dr. Aszódi  

Attila, tanszékvezető, a BME Nukleáris Technikai Tanszékének igazgatója  

és Prof. Köteles György, Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai  

és Sugáregészségügyi Kutató Intézet volt főigazgatója. 

 

Előadásukat eszmecsere követi. A részvétel ingyenes, előzetes  

regisztráció szükséges a mellékelt jelentkezési lapon. 

 

Időpont: 2011. május 19. (csütörtök) 11.00-12.30 óra 

Helyszín: Kossuth Klub (Budapest, VIII., Múzeum u. 7., legközelebbi  

metrómegálló: Kálvin tér) 

Szervező: Magyar Békeszövetség 

További információ: civil@hu.inter.net 

--- 

 

C. Jelentkezési lap 

 

Megjegyzés: 



1. A rendezvényre az interneten is lehet jelentkezni:  

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1990. 

2. Amennyiben a hírlevél jelentkezési lapját szeretné kitölteni, kérjük,  

hogy: 

- a hírlevél többi részét törölje; 

- a jelentkezési lapot a megjelölt e-mail címre: civil@hu.inter.net  

küldje vissza! 

 

Részt kívánok venni a BARÁT VAGY ELLENSÉG AZ ATOMENERGIA? -

 GONDOLATOK  

FUKUSHIMA KAPCSÁN rendezvényen 2011. május 19-én Budapesten. 

 

Név: 

Szervezet: 

Szervezet címe: 

Telefon: 

E-mail: 

Internet: 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2011. május 18-án 17.00 óráig az  

alábbi e-mail címre küldje vissza: civil@hu.inter.net 

--- 

 

C. EU2011 magyar civil esemény 

Folyamatosan gyűjtjük és adjuk közre a magyar EU-elnökséghez kapcsolódó  

civil eseményeket. A már beérkezett programokat köszönjük, azokat  

feltöltjük a www.eucivil2011.hu honlapra. A regisztráció folyamatos, ha  

sz/tervez ilyen programot, szívesen fogadjuk jelzését. Az alábbiakban  

már rögzített eseményekről tájékozódhat: 

 

AZ ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGTÓL AZ ERŐFORRÁS-

HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSÁIG -  

INNOVATÍV ESZKÖZÖK EGY FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT 

 

A 2011-es Zöld Hét során Brüsszelen kívül is megrendezésre kerül számos  

esemény az Európai Unió országainak különböző városaiban, köztük  

Budapesten is. Az idei Zöld Hét fókuszában a "Erőforrás Hatékonyság -  

Használjunk kevesebbet és éljünk jobban!" témája áll. A Zöld Héten  

hagyományosan különböző ágazatok szakértői, így kormányzati és civil  

szervezetek, illetve az üzleti és tudományos élet képviselői cserélik ki  

tapasztalataikat és véleményüket. 

 

Az Európai Zöld Hét szatellit eseményeként rendezett "Az  

erőforrás-hatékonyságtól az erőforrás-használat korlátozásáig -  

innovatív eszközök egy fenntartható Európáért" elnevezésű rendezvényre  

május 17-én az Európa Pontba (Millenáris Park, Lövőház u. 35, Budapest,  

1024) kerül sor. 

 

Az idei témához kapcsolódva különböző szektorokból érkező jeles előadók  

tárják fel három szekcióban a természeti erőforrások felhasználásának  



szabályozási vonatkozásait, a megvalósítás során felmerülő kihívásokat  

és lehetőségeket, illetve az erőforrás használat limitálásának  

szükségességét és alternatív megoldásait. Az esemény panelbeszélgetéssel  

zárul. 

 

A rendezvényt az Európai Bizottság támogatja. 

 

Időpont: 2011. május 17. 

Helyszín: Európa Pont, Millenáris Park (1024 Budapest, Lövőház u. 35.) 

Szervező: CEEweb 

További információ: Zólyomi Ágnes 

E-mail: zolyomi@ceeweb.org 

Internet: http://www.eucivil2011.hu/doc/esemeny-20110517 

--- 

 

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN -

 TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI KÜZDELEM 

 

A Szersa Oktatási Központot működtető Szegényeket és Rászorultakat  

Segítő Közhasznú Alapítvány konferenciát szervez mellyel szeretné  

elősegíteni a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását az  

oktatásban. A rendezvény célja az, hogy fórumot és széles társadalmi,  

civil nyilvánosságot biztosítsunk az új felzárkóztató, integráló  

programok bemutatásának. 

 

Konferencia tervezett programja: 

9.00-9.30: regisztráció 

9.30-10.15: Előadás: Balog Zoltán - Társadalmi felzárkóztatásért felelős  

államtitkár 

10.15-11.00: Előadás: Berényi László - Országos Cigányönkormányzat  

alelnöke, Országgyűlési képviselő 

11.00-11.15: kávészünet 

11.15-12.00: Előadás: dr. Hidas János - Wekerle Sándor Alapkezelő  

főigazgatója 

12.00-12.45: Előadás: Orsósné Varga Mária - Szegényeket és Rászorultakat  

Segítő Közhasznú Alapítvány 

12.45-13.45: Ebéd 

13.45-15.15: Szakmai kerekasztal beszélgetés 

Meghívott előadók: Járóka Lívia - Romastratégiáért felelős EP képviselő;  

Gloviczki Zoltán - Közoktatásért felelős helyettes államtitkár;  

Aáry-Tamás Lajos - Oktatási jogok biztosa; dr. Erőss Gábor -  

Társadalomkutató, MTA Szociológiai Kutatóintézetének munkatársa, az LMP  

frakció szakértője; Bogdán János - Uccu Roma Informális Oktatási  

Alapítvány igazgatója; Moderátor: Köves Nóra - Nemzeti Fenntartható  

Fejlődés Tanács - Oktatási bizottság 

15.15-15.45: Összegzés, zárás 

 

Jelentkezési lapot az alábbi email címre várjuk: szersa7@gmail.com 

A változtatás jogát fenntartjuk. 

 



Időpont: 2011. május 17. 

Helyszín: Duna Palota (1051 Budapest, Zrínyi utca 5.) 

Szervező: Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány 

További információ: Orsósné Vatga Mária 

E-mail: szersa7@gmail.com 

Internet: http://www.eucivil2011.hu/doc/esemeny-szersa 

--- 

 

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS KÖVETELMÉNYÉNEK HATÁSA A JOGFEJLŐDÉSR

E 

 

A Páneurópa Jogász Unió már 2000. év eleje, a Tiszát ért  

ciánszennyezéssel kapcsolatban végzett jogi munkánk óta foglalkozik a  

fenntartható fejlődés témakörével. Bár nagyon sok rendezvény központi  

kérdése ez a probléma, olyan hazai konferenciáról nincs tudomásunk,  

amely e kérdés jogfejlődésre gyakorolt hatását vizsgálta volna. Ezért  

határoztuk el, hogy a magyar EU-elnökséghez kapcsolódó civil  

rendezvények körében A fenntartható fejlődés követelményének hatása a  

jogfejlődésre címmel konferenciát szervezünk, amelyre tisztelettel  

meghívjuk. 

 

A konferencia programja: 

13.30-13.35: Megnyitó: Dr. Mayer Erika, elnök, Páneurópa Jogász Unió 

13.35-14.00: Az Európai Unió globalizációs problémái: Herczog Edit  

európai parlamenti képviselő 

14.00-14.25: Az Európai Unió klímavédelmi szabályozása - sikerek,  

dilemmák és alternatívák: Dr. Hasznos Erika osztályvezető, Nemzeti  

Fejlesztési Minisztérium 

14.25-14.50: Fenntartható fejlődés az új magyar Alaptörvényben: Dr.  

Fülöp Sándor, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 

15.10-15.35. Kollektív jogérvényesítés, közérdekű keresetindítás: Dr.  

Bándi Gyula, egyetemi tanár 

15.35-16.00: A fenntarthatóság emberi jogi dimenziói: Dr. Kondorosi  

Ferenc, egyetemi tanár 

16.00-16.20: Kérdések 

16.20-16.30: Zárszó, összegzés: Dr. Mayer Erika 

 

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy  

részvételi szándékát a pju@pju.hu e-mail címen szíveskedjék előre jelezni. 

 

Időpont: 2011. május 19. 13.30-16.30 óra 

Helyszín: Pallas Páholy (1054 Budapest, Alkotmány u. 15.) 

Szervező: Páneurópa Jogász Unió 

További információ: Dr. Mayer Erika, Páneurópa Jogász Unió 

Tel.: (1) 340-4151 

E-mail: pju@pju.hu 

Internet: www.pju.hu 

--- 

 

D. Önkéntesség 



 

II. IFJÚSÁGI KONVENCIÓ AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL (II YCV) 

 

Az Önkéntesség Európa Évéhez kapcsolódva többnapos rendezvényt: szakmai  

konferenciát és kiállítást szervez az Európai Ifjúsági Fórum európai  

ernyőszervezet. Az ifjúság és az önkéntesség mellett a rendezvény  

kiemelt témája lesz a Kínával folytatott ifjúsági kapcsolatok, és ekkor  

ünnepli fennállásának 15. évfordulóját a szervező szervezet is. 

 

A részvételhez aktív hozzájárulás és angol nyelvtudás szükséges.  

Jelentkezési határidő 2011. május 31. 

 

Időpont: 2011. szeptember 7-11. 

Helyszín: Brüsszel (Belgium) 

Szervező: European Youth Forum 

További információ: Elisa Carlotta QUADRI, event coordinator 

Tel.: (32-2) 286-9429 

E-mail: elisa.quadri@youthforum.org 

Internet:  

http://www.youthforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=969&Itemid=

68&lang=en 

--- 

 

E. Képzés 

 

NONPROFIT JOGI INTERNETES TÁVKÉPZÉS 

www.jogtap.hu 

 

A Jogismeret Alapítvány saját fejlesztésben készítette el a JOGTÁP  

elnevezésű internetes jogi távképzési programját. Elsőként a civil  

szervezetek vezetőinek, tagjainak, aktivistáinak indítják el a nonprofit  

jogi távképzést. 

 

A képzés lényege, hogy a www.jogtap.hu honlapon elvégezhető kurzus során  

nem a megtanult tananyagot kell a kérdésekre válaszként visszaadni,  

hanem a JOGKERESŐ-programumal hozzáférhetővé tett jogszabályi  

adatbázisban kereséssel lehet a feladatokat megoldani. Újszerű módon a  

jog használatának gyakorlati tapasztalata jelenti tehát a tanulást, s  

nem hagyományszerűen a jogi ismeretek vizsgacélú megjegyzése! 

 

A képzést a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja. Az első száz civil  

jelentkező ingyenesen vehet részt a képzésen. 

A távképzés leírása, módszere, előnyei és a jelentkezés módja az  

interneten: www.jogtap.hu 

 

Jelentkezés: http://www.jogtap.hu/beiratkozas/ 

--- 

 

F. Olvasóink kérték 

 



A LEVEGŐ MUNKACSOPORT FELHÍVÁSA: Szűrőt a dízelekre, ne az emberekre! 

 

Magyarországon évente 16 ezer ember idő előtt hal meg a  

részecskeszennyezés következtében. A dízeljárművekre szerelt  

szűrőberendezéssel ez a szennyezés jelentősen csökkenne. Egy 25 európai  

nagyvárosban végzett vizsgálat megállapította, hogy a  

részecskeszennyezés miatt - a lakosság számához viszonyítva - Bukarest  

után Budapesten halnak meg idő előtt a legtöbben. Világszerte sok város  

példája bizonyítja, hogy a javuláshoz elsősorban politikai akarat  

szükséges. A helyzet javítása érdekében a Levegő Munkacsoport petíciót  

kezdeményezett, amelyhez a http://levego.hu/peticio_korom címen várja a  

csatlakozókat. 

--- 

 

G. A hírlevélről 

A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az  

Európai Unióról. 

 

Szerkesztőség: 

Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 

P: 1395 Budapest 62., Pf. 113. 

T: (1) 356-8440, F: (1) 356-8499 

E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu 

 

A hírlevél megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram, az Európai  

Bizottság és az EU Munkacsoport támogatja. 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 10.  

évfolyam 10. számát 9378 előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás:  

info@eucivil.hu 

--- 


