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A. Európa jövőjéről Győrben

"PÁRBESZÉD EURÓPA JÖVŐJÉRŐL" FÓRUM

Hogyan képzeli el Európa jövőjét? Mit vár el az Európai Uniótól? Mit gondol EU-s 
jogairól? Mondja el személyesen!

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete tisztelettel meghívja Önt a 
"Párbeszéd Európa jövőjéről" című fórumra.

Berlin, Párizs, Dublin, Graz, Cadiz - csak néhány azon városok közül, ahol a 
Brüsszelből útnak indult "Citizens&#39; Dialogue" - "Párbeszéd Európa jövőjéről" 
elnevezésű rendezvénysorozat már megfordult.

Az Európa-szerte nagy érdeklődésre számot tartó programsorozat magyarországi 
állomásának 2013. október 3-án Győr ad otthont. Mondja el véleményét Európa 
jövőjéről, és kérdezze a vendégeket: Andor László uniós biztost, Győri Enikő 
külügyminisztériumi államtitkárt és Őry Csaba EP-képviselőt.

A fórum az emberek mindennapjait érintő témákról szól. Szóba kerül többek között a
gazdasági válság és a munkanélküliség, a fiatalok foglalkoztatásának kérdése, a 
kis- és középvállalkozások támogatása.

Ismerje meg Ön is az Európai Unió terveit, és ossza meg véleményét, tegye fel 
kérdéseit a &ldquo;Citizens&#39; Dialogue" nevű fórumon!

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát
jelezze a Győr-Moson-Sopron megyei Europe Direct tájékoztató szolgálat 
e-mailcímén: gyms [a] europedirect.hu

Időpont: 2013. október 3. (csütörtök), 17:00-19:15
Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara (Győr, Szent István u. 10/A.)
További információ a rendezvénysorozatról:
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_hu.htm

http://www.facebook.com/europa.haz
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_hu.htm
http://www.facebook.com/civil.europa
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B. Citrom

KORMÁNYZATI CITROM-DÍJASOK

Először ítélték oda a Civil Citrom Díjat a nonprofit szektor ellen legtöbbet 
tevőknek. Az idei díjat megosztva két kormányzati program kapta: a Nemzeti 
Együttműködési Alap és a civil stratégiai partnerség. A díj sajtótájékoztatóját 
2013. szeptember 13-án Budapesten tartották.

Citromos nápolyi, citromos süti, citromos tea, citromos sör (alkoholmentes) és egy
citromtorta várta az első Civil Citrom Díjátadón megjelenteket. Az évente 
kiosztott díjat olyan esemény, ember, jogszabály vagy cselekedet kaphatja, 
amely/aki az adott évben a legtöbb kárt okozta a honi civil szektornak.

Az augusztus 20-i határidőig összesen 242 jelölés érkezett a díj honlapjára 
(jelölni anonim módon is lehetett); ezekből a tizenkét civil képviselőből álló 
Civil Citrom Bizottság ötöt választott ki, akiket személyesen is megkerestek, hogy
lehetőséget biztosítsanak számukra ellenvéleményük kifejtésére. A bizottság ezután
döntött a díjazottakról, adott tájékoztatást a díj odaítélésének menetéről Huszerl
József, a bizottság tagja.

Az eredménye túlzott meglepetést nem okozhat a honi civil szektor szereplői 
körében.

2013-ban Civil Citrom Díjban részesült a korábbi civil támogatási rendszert 
felváltó Nemzeti Együttműködési Alap. Az indoklás szerint azért mert (a Nemzeti 
Civil Alapprogramhoz képest harmadára) szűkítette a forrásokat, amiről kormányzati
többségű testületek döntenek (a korábbi civil többség helyett) nagymértékű 
szubjektivizmus mellett.

Szintén díjat kapott a civil stratégiai partnerség intézménye. Ez a jogalkotás 
előkészítésében a civil partnerek állami kijelölésének önkényes rendszerét 
jelenti, amit az indoklás áldemokratikusnak és a civil szektor függetlenségét 
sértő törekvésnek tart.

A díjátadóra a szervezők meghívót küldtek Dr. Latorcai Csaba civilügyi helyettes 
államtitkárnak és Dr. Navracsics Tibor jogalkotásért felelős minszternek, hogy 
átvegyék a két díjat. A meghívottak nem jelentek meg, így az esemény résztvevői 
kormányzati jelenlét nélkül voltak kénytelenek elfogyasztani a citromtortát (finom
volt). A Civil Citrom Díj szobrokat a szervezők eljuttatják a díjazottak 
képviselőinek.

www.civilcitrom.hu
---

C. Haló, haló

EGYSÉGESEN OLCSÓBB ADATÁTVITELI DÍJAK EURÓPÁBAN

Két hónapja lehet olcsóbban használni adattovábbításra a mobilhálózatokat az 
Európai Unióban. Az erről szóló rendelet 2013. július 1-én lépett hatályba.

A nyáron már jelentősen kevesebbet kellett fizetni külföldon, ha valaki a 
vakációja alatt telefonján akarta ellenőrizni az e-mailjeit. A külföldről 
kezdeményezett adathívások árai átlagosan 36%-al csökkentek az Európai Unió 
területén. A szabályozás alapján egy megabyte-nyi adatátvitelért maximum 45 

http://www.civilcitrom.hu/


eurócentet kell fizetni (a korábbi 70 helyett).

A rendelet tovább csökkenti a hanghívások és SMS-ek maximális árát is: mostantól a
kezdeményezett hívások percenkénti ára legfeljebb 24 eurócent lehet (29 helyett), 
a fogadott hívásoké 7 eurócent (8 helyett), az SMS-eké pedig 8 eurócent (9 
helyett).

A telekommunikáció fontos pontja volt José Barroso európai bizottsági elnök múlt 
heti évértékelő beszédének, ahol arról beszélt, hogy az Európai Bizottság 
javaslatot terjeszt elő az egységes európai telekommunikációs piac létrehozása 
érdekében


