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A. Ajánlások
AZ EU-ÁLLAMPOLGÁRSÁG HATÁRAI

Nem egyértelmű az azonosulás vele, kiterjesztése pedig a tolerancia 
egyik mércéje is lehet. Az EU-állampolgárságról harmadszorra vitáztak 
civil szervezeti képviselők.

A Polgárok Európa Évét magyar civil részről összefogó Alliance HU 
harmadik alkalommal vitatta meg az EU-állampolgárság kérdését a 
budapesti Európa Pontban 2013. június 26-án.

Az EU-állampolgárság folyamatosan változó és bővülő fogalom. 
Beletartoznak politikai jogok (pl. szavazás a jövő évi európai 
parlamenti választásokon), az Unión belüli szabad mozgás, letelepedés és 
munkavállalás, az anyanyelv-használat az európai intézményekkel történő 
kapcsolatokban, a diplomáciai és konzuli védelem. Amíg a nemzeti 
állampolgárságukból fakadóan automatikusan EU-állampolgár 27 tagország 
500 millió polgára folyamatosan ismerkedik a gondolattal, hogy kettős 
állampolgár, felmerül a kérdés, hogy kell-e és ha igen milyen formában 
befolyást engedni az Európai Unió döntéseibe azoknak, akik ugyan nem 
állampolgárai semelyik EU-tagországnak (ennélfogva nem is 
EU-állampolgárok), de tartósan az Európai Unió területén laknak.
Van olyan elképzelés - amit az idei uniós tematikus évet összefogó 
nemzetközi Alliance jegyez -, miszerint valamilyen formában lehetőséget 
kellene adni az ilyen polgároknak is a döntéshozatalba való 
beleszólásra, öt év helyben lakás után. De nem csak a nem európai uniós 



állampolgárokról van itt szó, hanem az európai társadalom azon, egyes 
országokban, így Magyarországon egyre szélesebb hátrányos helyzetűnek 
tekinthető szeletéről, ahová tartozók semmilyen érdekérvényesítő 
képességgel nem rendelkeznek. A válasz az lehet, ha többek között a 
nemzeti szinten meghozott döntések megfelelő társadalmi egyeztetések 
után szülessenek. A harmonizálás európai uniós szinten pedig azért tűnik 
célszerűnek, mert a döntéshozatali előkészítésnek számos megszívlelendő 
formája és hagyománya van a különböző tagországokban.

Ennek a megközelítésnek másik vetülete, hogy komoly erőfeszítést követel 
az európai állampolgári jogok az EU által megfogalmazott és szerencsére 
folyamatosan bővülő körének következetes érvényre juttatása tagállami 
szinten. Tennivaló - és nem csak a civilek számára - akad tehát bőven.

A három tematikus munkacsoport javaslatait Zágrábban teszik közkinccsé 
az Alliance HU képviselői az ott 2013. július 8-9-én szervezett 
nemzetközi civil tanácskozáson.
-
A munkacsoporton részt vevők döntöttek arról, hogy az Alliance HU 
csatlakozzon ahhoz a nemzetközi civil felhíváshoz, amely kiáll a civil 
szervezeti projektek egyik fontos forrása, az Európa a polgárokért 
program pénzügyi megerősítése mellett a következő uniós költségvetési 
(2014-2020) időszakban.
---

B. Horvátország 28.
HORVÁTORSZÁG: JÚLIUS 1.

Már csak néhányat kell aludni és újabb tagország csatlakozik az Európai 
Unióhoz. Egyik déli szomszédunk, Horvátország lesz a 28. EU-tagország.

Horvátország utcai karnevállal és jó hangulattal készül az 
EU-csatlakozásra. A központi rendezvény helyszíne Zágráb főtere lesz 
június 30-án.

Az eseményre több mint 30 állam- és kormányfőt várnak és részt vesz 
rajta az Európai Unió több intézményi vezetője, így Herman Van Rompuy, 
az Európai Tanács elnöke, Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke és 
Jose Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke is. Magyarországot a 
miniszterelnök képviseli.

Zágráb főterét a magyaroknak nem olyan fényesen csengő Jellasics horvát 
bánról nevezték el. Így számunkra az esemény kitűnő alkalmat kínál annak 
bemutatására, hogy hogyan kell évszázados történelmi sérelmeket 
elegánsan kezelni, együtt örülve a horvátokkal.

A zenés utcai programot éjfélkor az Európai Unió himnusza, az Örömóda zárja.

Két határátkelő is fontos szerepet kap. A breganai horvát-szlovén 



határon szimbolikusan leveszik a határátkelő vám-tábláit, a bajakovói 
horvát-szerb határon EU-táblát tűznek ki.

http://www.vlada.hr/en/naslovnica/novosti_i_najave/2013/lipanj/svecanost_ulaska_u_eu_program_se_z
asniva_na_vrijednostima_hrvatskih_zasticenih_kulturnih_dobara_a_dolazi_120_stranih_visokih_uzvan
ika
---

C. Nő- és oktatásügy
KÉT ÚJ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS

Júniusban kettővel bővült az európai polgári kezdeményezések (eci) köre.

Az "ACT 4 Growth" kezdeményezés nevéből első ránézésre ember nem mondaná 
meg, hogy célja a női egyenjogúság érvényre juttatása az üzleti életben, 
pedig így van. A kezdeményezés konkrét célja egy, a nők üzleti 
részvételét elősegítő iroda felállítása, az üzleti életben szerepet 
vállaló nők helyzetének kutatása, és a jelenleg is érvényben lévő nemek 
közötti egyenlőséget biztosító szabályok betartatása.
A kezdeményezés felelőse (az eci-knél kötelező állampolgári bizottság 
vezetője) Madi Sharma, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egyik 
brit tagja.
http://www.act4growth.org/

"Teach for Youth -- Upgrade to Erasmus 2.0" kezdeményezés az oktatásról 
szól. Azt szeretné elérni, hogy friss diplomások pályájuk elején néhány 
évet hátrányos helyzetű térségek iskoláiban tölthessenek tanítással és a 
tanulók nyelvi képzésével.
http://teachforyouth.wix.com/teachforyouth

Tapasztalatunk szerint jelenleg egyik kezdeményezéshez sem lehet online 
aláírást gyűjteni. Az érvényességhez szükséges egyik feltételt, az egy 
millió aláírást a kezdeményezéseknek 2014 júniusáig kell teljesíteniük.
---

D. Elnök úr?
MÁR MEGINT ELNÖKÖK VAGYUNK

2013. július 1-én veszi át Magyarország a Visegrádi együttműködés 
elnökségét. Egy évre.

Négy kelet-közép-európai ország: Csehország, Lengyelország, Magyarország 
és Szlovákia együttműködését jelző, röviden csak V4-nek hívott csoport 
magyar elnökségi programja között szerepel az energiabiztonság, a 
közlekedés, a biztonságpolitika és a gazdasági együttműködés.

A V4 diplomatikusan fogalmazva helyét keresi, mivel az együttműködés 
elsődleges célját: az érintett országok EU-csatlakozását már elérte. 
Jelenlegi legfontosabb együttműködési forma pedig az egyre több 



területen (legutóbb egy egyetemi mesterképzést támogató, lásd: 
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2290) aktív, de elsősorban mégis 
civil szervezeti programokat támogató Visegrádi Alap.

http://www.visegradgroup.eu
---

E. Önként és dalolva
AZ ÖNKÉNTES TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

Július 1-én lép hatályba az önkéntes törvény módosítása.

Nyolc éve van önkéntes törvény. Ez a közérdekű önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény. Alapgondolata, hogy hivatalosan is 
elismerje az önkéntességet. Teszi mindezt adminisztratív kötelmek 
előírásával (önkéntesek regisztrációja és nyilvántartása). Cserébe adó- 
és járulékkedvezményeket lehet igénybe venni, illetve fontos szempont az 
önkéntes tevékenység önrészként való beszámítása egyes pályázatoknál. 
2011 végétől már a nem közhasznú szervezetek is fogadhatnak ilyen 
formában önkénteseket.

A mostani módosítás alapvetően technikai jellegű. Szól az önkéntest a 
hatóságnál (minisztériumnál) bejelentő lap tartalmáról, tartalmaz 
módosításokat a más jogszabályokkal történő harmónia érdekében, illetve 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak nyilvánítja a szervezet által 
bejelentett adatokat.

A közhitelesség fontos szempont lehet, főleg abban az esetben, ha egy 
költségvetési pályázat kiírója az önkéntesek számát szeretné ellenőrizni.

A leglényegesebb változás azonban egyetlen mondat: "A törvény hatálya 
nem terjed ki […] a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti 
közösségi szolgálatra." Emlékszünk még? A köznevelési törvény ötven óra 
önkéntességet ír elő a középiskolásoknak, először a 2016-ban 
érettségizőknek. Pontosabban nem önkéntességről, hanem közösségi 
szolgálatról szól a jogszabály, ami minden bizonnyal azért fogalmazódott 
ilyen sejtelmesen, mert az önkéntességet kötelezővé tenni önmagában 
ellentmondás lett volna. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy volt olyan 
elképzelés, ami szerint a közösségért végzett tevékenységet ösztönző 
jelleggel, pl. felvételi pluszpontok formájában kellett volna törvénybe 
iktatni, és akkor az önkéntesség sem lenne kötelező.)

Az önkéntes törvény tehát nem vonatkozik a középiskolásokra, illetve az 
általuk végzett tevékenységre, ami jó hír az iskoláknak, mert nem kell 
néhány százezer gyereket a minisztériumnál regisztrálni, azonban pont a 
honi szemléletben elengedhetetlennek tűnő ellenőrzési funkciót gyengíti. 
Ugyanis az iskolás elvégzett közösségi szolgálatát az önkéntesek 
minisztériumi adatbázisában ellenőrizni lehetne, ráadásul a mostani 
változtatás szerint az adatok közhitelesek.



http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2013/4/18/Kozossegi_munka_erettsegi_2016_Z2KPPE
http://www.parlament.hu/irom39/10591/10591.pdf
---

F. Duna
DUNA NAP A GÁTON

A Nemzetközi Duna Nap minden évben június 29-én ünneplik. Az idei 
program egyik helyszíne a budapesti Kopaszi gát.

Program:
14:00 - 18:30: Játszhatsz a Meríts a Dunából! - ha szomjazod a tudást 
játéktár keretében. Ismerkedj a Duna élővilágával, készíts hajót PET 
palackból, kísérletezz és próbáld ki, milyen egy árvíz. A három állomást 
teljesítő csapatok Duna kavicsot nyernek.
14:00 - 18:30: Totó - 13+1 kérdés a Dunával kapcsolatban
14:00 - 18:30: Viza kirakó
14:00 - 18:30: Viza simogatás - igazi halakat az Ercsi haltelepről.
14:00 - 18:30: Újra krimi játék a krimiestek.hu szervezésében, most a 
Kopaszi gátra szabott történettel.
16:30 - 17:30: Sanké Percussion Group koncert, afro dobolás Földanya 
szívdobbanása ritmusában, elementáris, táncra-perdítős erővel
18:00 - 19:30: Mrs Columbo koncert, nyári napos jazz muzsika fülünknek, 
szívünknek és lábainknak
20:00 - 21:30: Petruska András koncert
Jaskó Bálint gyerekeknek szóló egyszemélyes interaktív színházát is 
láthatod a vízcseppről.

A MAHART külön hajójáratot indít a nap tiszteletére.

Időpont: 2013. június 29. (szombat) 14.00-22.00
Helyszín: Budapest, Kopaszi gát
Szervező: Danube Flow

http://www.danubeflow.eu/Duna-nap-2013-Budapest
---

G. Árverés
CIVIL LICIT 2013

Civil szervezetek különböző programjaikkal, szolgáltatásaikkal 
pályázhatnak, hogy kalapács alá kerüljenek. A Civil Liciten.

Idén hatodik alkalommal rendezi meg a Civil Licit Alapítvány az üzleti 
és a civil szektor egymásra találását segítő rendezvényét, a Civil 
Licitet. A rendezvényen civil szervezetek az általuk nyújtott 
szolgáltatásokkal, projektekkel vehetnek részt, amiket a vállalatok 
képviselői árverésen vehetnek meg.



Jelenleg a liciten részt vevő felajánlások kiválasztása zajlik. Pályázni 
2013. július 9-ig lehet vállalatoknak nyújtandó CSR programokkal, 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi projektekkel.

http://civillicit.hu/wp-content/uploads/2012/05/civil-licit-palyazati-kiiras-2013.pdf
---

H. Plakát
PLAKÁTVERSENY A NYELVEK EURÓPAI NAPJA ALKALMÁBÓL

A EUNIC, az Európai Unió Nemzeti Kulturális Intézeteinek magyarországi 
szervezete a Nyelvek Európai Napja (szeptember 26.) alkalmából amatőr 
plakátversenyt hirdet.

A pályázóktól azt várják, hogy megjelenítsék a nyelvtanulás 
jelentőségével és a nyelvi és kulturális sokszínűséggel kapcsolatos 
gondolataikat, valamint bizonyítsák tehetségüket és kreativitásukat a 
plakátkészítés terén.

A verseny célja, hogy a plakátok segítségével tudatosítsa:
- nyelvet tanulni bárhol, bármikor és bárkivel érdekes és szórakoztató;
- már kevés nyelvtudás is hasznos lehet, ha merjük alkalmazni;
- a nyelvtudás kaput nyit más népek és kultúrák felé;
- a nyelvek és kultúrák kavarodása elbűvölően izgalmas dolog.

Kik?
A pályázatra az alábbi korosztályokban és kategóriákban várjuk a 
pályaműveket:
- általános és középiskolai korosztály: egyéni pályázók;
- általános és középiskolai korosztály: csapatok (legfeljebb három fős);
- felnőtt korosztály: egyéni pályázók.

Díjazás
- Általános iskolás és középiskolai diákok: budapesti kulturális kaland 
állatkerti belépővel és finom ebéddel (egyéni indulók esetében 1 fő + 1 
kísérő, csapat esetén csapat + 1 felnőtt kísérő).
- Felnőttek: kétnapos kulturális kaland Bécsben, vonatjeggyel, 
szállással (1 fő + 1 kísérő részére).
- Közönségdíj: digitális fényképezőgép.

Határidő: a pályaművek beküldési határideje 2013. szeptember 1.

https://www.facebook.com/events/581087378617901/?ref=22
---

I. Kísért a múlt, avagy böngészés a Civil Európa Hírlevél 10 évvel 
ezelőtti számában



2003. június 23.
Az Országgyűlés ezen a napon fogadta el a civil szervezetek új 
finanszírozási rendszeréről szóló törvényt a Nemzeti Civil 
Alapprogramról (NCA). Az elgondolás alapja az volt, hogy az 1%-os keret 
fel nem ajánlott része is eljusson a harmadik szektorhoz. Ezt a törvény 
túl is teljesítette, mivel az NCA forrása nem a bennragadó összeg, hanem 
az 1%-os felajánlásokkal megegyező összeg lett (így el lehetett kerülni, 
hogy az 1%-ban érdekelt civil az NCA-s civilnek farkasa legyen). A 
pénzosztás újítása az volt, hogy a kollégiumokban többségében választott 
civil képviselők ültek. Érdekesség, hogy a törvény első tervezete még 
tartalmazott egy tíz százalékos, az NCA-t felügyelő miniszterhez tartozó 
keretet, azonban a végleges szövegből ez kikerült. Mint ismeretes az NCA 
2011-ben megszűnt. Ma a civil szervezetek - többek között - a Nemzeti 
Együttműködési Alaphoz (NEA) nyújthatnak be pályázatot.

Nemzeti Civil Alapprogram: törvény született
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=276
---

J. 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 12. évfolyam 13. számát 9969 
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu
---


