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A. Hírek 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁGON - MEGJELENT AZ EUROBAROMÉTER NEMZETI 

JELENTÉS 

[www.eu.hu] 

 

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete március 13-án bemutatta az Eurobarométer legfrissebb 

nemzeti jelentését. A polgárok európai évére való tekintettel a 2013-as nemzeti jelentés fókuszában az 

Európai Unióval szemben támasztott állampolgári elvárások, az Unió vívmányainak értékelése, illetve az 

európai állampolgárság és az állampolgári jogok értékelése állnak. 

 

Az Európai Unióval szembeni elvárások vizsgálata során kiderült, hogy a magyar állampolgárok 67% várja 

el az EU-tól, hogy vegyen részt a gazdasági és pénzügyi válság leküzdésében és a gazdaságélénkítésben. 

Bár az uniós átlagot tekintve szintén a válság leküzdése a legnagyobb elvárás az EU-val szemben, az 

arány (49%) jóval alacsonyabb. Az előző, tavaszi felméréshez képest Magyarországon nőtt, az EU-ban 

viszont kis mértékben csökkent azoknak az aránya, akik Brüsszeltől várják a válság megoldását. 

 

Az EU vívmányainak értékelése kapcsán a tagországok átlagát, és a magyar válaszadókat is tekintve az 

áruk, tőke, szolgáltatások és személyek szabad áramlását, vagyis a "négy szabadság" elvének 

megvalósulását tartjuk az EU legértékesebb hozadékának (EU27:52%, HU:53%). Második helyen mind a 

magyar, mind pedig az EU-s válaszadók az Unión belüli békét jelölték meg az EU legértékesebb 

hozadékaként, bár ezt a magyar válaszadók az EU-s átlagnál valamivel kevésbé értékelik fontos 

vívmányként (EU27:50%, HU:40%). A harmadik legfontosabb vívmány, amelynek az EU-s átlagnál 

nagyobb - a régiós mutatókkal megegyező - jelentőséget tulajdonítanak a hazai válaszadók a hallgatói 

csereprogramok, például az ERASMUS program. 

 

http://www.facebook.com/europa.haz


Az EU-s állampolgárság és állampolgári jogok értékelése terén a magyar válaszadók 54%-a érzi magát 

EU-polgárnak, a határozott pozitív válaszok aránya viszont csak 11%, ami nemcsak az uniós (EU27:22%) 

és régiós átlaghoz képest alacsonyabb arány, hanem 4 százalékpontos csökkenést is jelent az előző 

felméréshez képest. 

 

Az Európai Polgári Kezdeményezésre vonatkozásában a válaszadók relatív többsége (EU27:38%, 

HU:43%) a munkavállalás területén várja a legtöbb hasznot. Az Európai Polgári Kezdeményezés 

jogalkotási javaslat előterjesztésére kérheti az Európai Bizottságtól olyan ügyekben, amelyekkel 

kapcsolatban az Unió hatáskörébe tartozik a jogszabályok alkotása. A kezdeményezést a 27 uniós 

tagország közül legalább 7-ből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia. Ehhez a 

7 tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni a minimálisan szükséges számú aláírást. Ez Magyarország 

esetében legalább 16 500 aláírást jelent. Jelenleg 14 kezdeményezés van folyamatban, többnyire a 

környezetvédelem/energia, állampolgári jogok, illetve az oktatás területein 

(http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2220). 

 

A felmérés az állampolgárok tájékozódással kapcsolatos válaszaiból kiderül, hogy a magyar válaszadók 

82%-a gondolja úgy, hogy a magyar lakosság nem kellően tájékozott EU-s kérdésekben. Ez az arány 

nemcsak az uniós átlaghoz (75%), de az egy évvel korábbi felmérés eredményeihez képest is valamivel 

rosszabb (80%). Érdekes és némileg ellentmondásos ugyanakkor, hogy a magyar válaszadók az EU-s 

átlagnál is jóval magasabb arányban (kb. 60-65%) gondolják úgy, hogy megfelelő mértékű tájékoztatást 

kapnak. 

 

Az előbb említett "tájékoztatás hiányára" is reagálva az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, a 

Külügyminisztérium, és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája - a 2004-es EU-csatlakozás óta 

először - idén tájékoztató kampányt indított Magyarország EU-s tagságáról. "Az én Európám" című 

televíziós-, online- és személyes kampány kiemelt üzenete, hogy magyarnak és európainak lenni nem 

kizárja, hanem éppen ellenkezőleg, erősíti egymást. A kampány célja, hogy érvekkel lássa el mindazokat, 

akik pozitívnak tartják Magyarország európai uniós tagságát, és tájékoztatást kapjanak azok is, akik 

elbizonytalanodtak ebben a kérdésben. 

 

http://ec.europa.eu/magyarorszag/news/20130313_eurobarometer_78_magyarorszag_hu.htm 

 

A jelentés: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_hu_hu_nat.pdf 

--- 

 

2014-BEN KÖZVETLENÜL VÁLASZTHATJUK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉT? 

 

A következő európai parlamenti képviselői választásokra 2014 májusában kerül sor, először a Lisszaboni 

Szerződés alapján. Ez azért fontos, mert a Szerződés kibővíti az unió állampolgárainak szerepkörét és 

megerősíti az Európai Parlament - jelenleg az egyetlen szervezet, melynek tagjait közvetlenül választják - 

szerepét az Európai Bizottság elnökének kiválasztásában. 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2220
http://ec.europa.eu/magyarorszag/news/20130313_eurobarometer_78_magyarorszag_hu.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_hu_hu_nat.pdf


 

Az Európai Parlament tagjait 1979 óta közvetlenül választják az állampolgárok, de a kezdeti lelkesedés 

folyamatosan csökkenni látszik: 79-ben még átlagban az akkori tagállamok választópolgárainak 61,99%-a 

vett részt a szavazáson, a legutóbbi, 2009-es választásokon azonban ez a szám már csak 43% volt. 

 

Nem véletlen, hogy 2013-ban, az Európai Polgárok Évében mind a Bizottság, mind a Parlament 

erőfeszítéseket tesz azért, hogy felhívja a figyelmet az aktív és tudatos európai állampolgár 

jelentőségére, hogy ezzel is elősegítse a választásokon való részvételi arány növekedését. 

 

Tesz ezt azért is, mert az Eurobarométer 2013 márciusában bemutatott felmérése szerint a válaszadók 

84%-a úgy gondolja, hogy növekedne az európai választásokon a részvételi arány, ha az emberek tudnák, 

hogy milyen hatással van mindennapjaikra az EU, ha ismernék, hogy mi a pártok programja. A 

megkérdezettek 62%-a úgy nyilatkozott, hogy növelné részvételi kedvét, ha a Bizottság elnökét a pártok 

jelölése alapján közvetlenül választanák. 

 

Ilyen radikális lépésre - azaz a testület elnökének közvetlen megválasztására - azért még nem ragadtatta 

el magát a Bizottság, de 2013. március 12-én elfogadott egy ajánlást, mely adott esetben radikális 

változást jelent és érdekes fejlemény lehet. 

 

Az ajánlás szerint 

(a) a tagállamoknak meg kellene állapodniuk, hogy valamennyi tagállamban ugyanazon a napon tartsák a 

szavazást; 

(b) a tagállamokban működő pártoknak a választások előtt egyértelművé kell tenniük, hogy melyik 

európai párthoz kötődnek; 

(c) a pártoknak nyilvánosságra kellene hozniuk, hogy ki a saját bizottsági elnökjelöltjük és a kampány 

során erről tájékoztatniuk kellene a választópolgárokat. 

 

A Bizottság ajánlásai első hallásra nem is olyan "vészesek", de már az első pontnál megakadhat a dolog, 

hiszen mi, Magyarországon hagyományosan vasárnap tartjuk a választást, csakúgy, mint Ausztriában 

vagy Franciaországban, de Hollandiában a választás napja mindig szerda, Csehországban pedig péntek 

délután és szombat délelőtt. 

 

A Bizottság most tovább dolgozik a javaslaton, melyeket majd az Európai Parlament és a Tanács elé 

terjeszt. A fejleményekről természetesen mi is beszámolunk. 

 

Az Európai Bizottság javaslata (angol): 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf 

 

Az Európai Bizottság sajtóközleménye a Bizottság javaslatáról 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-951_hu.htm 

 

Az Európai Parlament határozata a 2014-es európai parlamenti választásokról: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-951_hu.htm


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-

0462+0+DOC+XML+V0//HU 

 

B. Program 

 

KERESSÜK A KÖZÖS HANGOT - TANULJUK A DEMOKRÁCIÁT 

Civil Csoport Hétvége - Siófok, 2013. április 19-21. 

 

A Civil Csoport Hétvége célja olyan csoporttér létrehozása, amely a résztvevőket hozzásegíti a 

demokratikusan szervezett közösségek működéséről, a demokrácia céljáról, kereteiről való inspiratív, 

közös gondolkodáshoz és tapasztalati tanuláshoz. 

 

Az alapgondolata az, hogy a kisebb csoportokhoz hasonlóan, a társadalom, mint csoport működését is a 

tagok értékei, érdekei, a csoporthoz és egymáshoz való viszonyaik, valamint a csoportdinamika, 

összefoglalva a csoportok működésének szabályszerűségei határozzák meg. Ez a megközelítés, vagyis a 

csoportműködés szabályszerűségeinek felkutatása lehetőséget kínál a jelen társadalmi-politikai 

viszonyok új szempontokból való megértésére, és ennek nyomán, hozzájárulhat a változáshoz, vagyis 

egy élhetőbb, toleránsabb, önreflexívebb közösség, ország létrehozásához. 

 

A szervezők és a rendezvény vezetői a csoportok működésében elméletben és gyakorlatban is képzett 

pszichológus, pszichoterapeuta szakemberek. A részvétel politikai szemlélettől és értékrendtől 

független, rendezvényünk semmilyen formában sem kötődik politikai pártokhoz, vagy egyéb politikai 

célú szerveződésekhez. 

 

További információ: www.civilcsoporthetvege.com 

A Facebookon: https://www.facebook.com/events/230173430450095/?ref=ts&fref=ts 

--- 

 

C. NEA 

 

NEA PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Regisztrációs lap postázása, pályázati díj átutalása, jelentés feltöltése. Csak e három mozzanat után 

kattintson a NEA szakmai pályázat véglegesítésére az EPER-ben. 

 

Az Európa Ház az idei szakmai pályázatokról 2013. március 12-én szervezett tájékoztatót mintegy 70 

érdeklődő civil szervezeti képviselő részvételével a XIII. kerületi Civilek Házában. 

 

2013. február 25-én jelentek meg a NEA szakmai pályázatok. Pályázni csak elektronikusan lehet az 

eper.hu honlapon keresztül. Az öt kollégiumnál pályázati összege azonos: kollégiumonként 190 millió 

forint. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0462+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0462+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.civilcsoporthetvege.com/
https://www.facebook.com/events/230173430450095/?ref=ts&fref=ts


A kollégiumválasztásnál figyelni kell arra, hogy az a szervezet, amely idénre már pályázott működési 

támogatásra (a beadási határidő tavaly december volt), csak annál a kollégiumnál pályázhat szakmai 

programra, ahová működési pályázatát beadta. Itt rögtön hibát véthetünk, mivel az elektronikus 

pályázati felületen (www.eper.hu) a működési pályázat kollégiumától függetlenül mind az öt kollégium 

pályázatát ki lehet választani, és ha nem a megfelelő helyre és pályázatra kattintunk, akkor rögvest 

formai hibás lesz pályázatunk és elutasításra kerül. 

 

Minden szervezetnek évente egyszer be kell nyújtania egy regisztrációs nyilatkozatot az EPER 

használatához. Ha már pályázott az idei működési pályázatra, akkor ezt a nyilatkozatot még egyszer nem 

kell beküldeni. Ha nem, akkor a regisztrációs nyilatkozatot (a www.eper.hu honlapon történt 

elektronikus regisztráció után) ki kell nyomtatni, cégszerűen aláírni és postán beküldeni. Ez az egyetlen 

pályázattal kapcsolatos tevékenység, ami papír alapon és postán megy, a többit elektronikusan lehet 

intézni. 

 

Ebbe tartozik a pályázati díj megfizetése (2000 forint) abban az optimális esetben, ha interneten 

bankolunk, egyébként ez egy újabb sétát jelent, most a bankfiókunkba, ahol kezdeményezhetjük az 

átutalást (csak átutalni lehet, sárga csekk nincs). A pályázati díjat azoknak nem kell megfizetniük, akik az 

idei évre szóló NEA működési pályázaton részt vettek és ott megfizették az ott esedékes 3000 forintos 

pályázati díjat. 

 

Szintén fontos formai feltétel, hogy az EPER-be fel kell tölteni a szervezet számviteli beszámolóját az 

előző lezárt évéről (ez alapesetben a 2011. év, de lehet a 2012-es is, ha az már rendelkezésre áll; ez 

utóbbi esetben a 2012-est kötelező használni). De ezt sem kell újra feltölteni, ha az már azt már egyszer 

2012-ben feltöltésre került az EPER-be vagy elérhető a birosag.hu honlapon. 

 

Figyelem! A fenti három dokumentumot/tevékenységet a pályázat véglegesítése előtt el kell küldeni/át 

kell utalni/fel kell tölteni, különben a pályázat érvénytelen lesz. 

 

Amikor a fentiek megvannak (és jelentős számban vannak olyan szervezetek, amelyeknek ezekből egyik 

lépést sem kell megtenniük, mert pályáztak a 2013-as NEA működési kiírásban és ezeket a kötelező 

köröket már letudták) akkor jöhet az EPER és a pályázat tartalmának elektronikus gondozása. 

 

A rendszer nem új. Ellenben újdonság, hogy a "Költségvetés" fülön az EPER ma már hibát jelez és nem 

engedi véglegesíteni pályázatunkat, ha a  "Tételek részletezése" oszlopot nem töltöttük ki (pl. hány fő x 

hány nap x hány forint). Fontos, hogy itt minél világosabban, érthetőbben és nem utolsó sorban a 

szöveges részekkel összhangban írjuk le, mire mennyit tervezünk költeni. 

 

Szintén ügyelni kell arra, hogy a "Támogatás adatai" fülön "vissza nem térítendő - előfinanszírozott" 

támogatást kérjünk. Ellenkező esetekben csak utólag, elszámolás után kapjuk meg egy esetleges nyertes 

pályázati támogatását ("vissza nem térítendő - utófinanszírozott"), vagy vissza kell fizetnünk az elnyert 

támogatást ("visszatérítendő") 

http://www.eper.hu/
http://www.eper.hu/

