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Ismét elérkezett az idő arra, hogy jelölteket 
állítsunk és képviselőket válasszunk a Ta-
nácsba és a kollégiumba. De tudatosodott-
e bennünk ennek súlya, célja és fontossága? 
A Nemzeti Civil Alapprogram minden-
képpen egy nagyon fontos előrelépés a ma-
gyar civil társadalom fejlődése terén, ezért 
folytatása, továbbfejlesztése és forrásainak 
jövőbeli növelése szükségszerű. 

Annak ellenére is az, hogy számos 
zavaró momentum terheli ezt az intéz-
ményrendszert. Először is az állami fi-
nanszírozási rendszer átalakulóban van, 
csökkennek a források. Az NCA-s kor-
mányzati stratégia egy deklarált szándék 
szintjén maradt, nem került jogi elfoga-
dásra. Feszültség tapasztalható a korábbi 
évekhez képest, ami nem a pályázatok 
növekvő száma, hanem a források szű-
külése miatt jelentkezett. Folyamatosan 
csökkennek a szakminisztériumi és egyéb 
források. Ezen kívül a szűkítés miatt az 
egyedi döntésekkel adott támogatások 
egy része átkerül a pályázati döntésekkel 
adott támogatásokhoz, és ez belső fe-
szültséget okozott. 

Az NCA rendszerét kívülről is nyomás 
éri. A szervezetek egy része a panasszal 
közvetlenül a miniszterhez megy, nem a 
Tanácshoz vagy a kollégiumokhoz, és ez 
tovagyűrűző hatást válthat ki. A lobbi 
kapcsolatok útján megjelent egy általá-
nosan, rossz hangulat a források elosztá-
sával kapcsolatban. Nehezíti a helyzetet, 
hogy az NCA szereplőin kívül a háttér-
ben gyakran ott van a politika és a gaz-
dasági szektor is. Ez egy alakuló rendszer 
rendkívül erős állami kontrollal. A Ta-
nácsnak döntései meghozatalakor folya-
matosan figyelnie kell a jogszabályi hátte-
ret, emiatt a Kollégiumokkal is feszültség 
alakul(hat) ki. 

A jelenlegi elek-
tori rendszer prob-
lémát jelent a legiti-
mitás tekintetében. 
50 ezer közötti az 
NCA-ra jogosul-
tak száma, de kö-
rülbelül csupán néhány ezer az elektorok 
száma. Mivel az érdekelteknek csak egy 
töredéke választ, felmerülhet a kérdés a 
megválasztott képviselők legitimitását il-
letően. Az elektori rendszernek szélesebb 
bázison kell(ene) nyugodnia.

A tanács és a kollégium választott 
képviselőkből álló testületek feladata a 
törvényes forrás szétosztása a régiók kö-
zött, illetve annak eljuttatása a civil szer-
vezetekhez. Kérdés, hogy milyen jelöltet 
tudunk, akarunk választani? �006-ban 
a Tanácsba megválasztott jelöltünk a 
�006-�008 között tartott �4 ülésből 
mindössze 10-ben vett részt, míg végül 
május végén lemondott. Egyeztetést, ko-
operációt ígért a megyék között és inten-
zív kapcsolatot a Kollégiummal, azonban 
ebből nem lett semmi. Én �008 júliusától 
vettem át elődöm helyét, aki után „rom-
halmaz”, megtépázott regionális tekin-
tély, hiányzó formális kapcsolat maradt. 
A kevés hátralévő időben megpróbáltam 
közvetíteni a Minisztérium, az ESZA 
Kht, a Tanács és a kollégium között. In-
tenzíven vettem részt az összeférhetet-
lenségi szabályok kidolgozásában és vi-
tájában, azért hogy valóban átlátható, a 
szervezetek bizalmát élvező intézményt 
hozzunk létre. Mert ez a miénk, becsül-
jük meg és tegyünk érte mindannyian. 

Dr. Kákai László
Pólusok Társadalomtudományi 

Egyesület elnöke
NCA Tanács tag ja

Ismét (mi) választunk!?
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Személyes adatok
 Név: Kákai László
 Születési hely: Pécs
 Születési idő: 1964. 08 �4.
 Lakcím: 76�7 Pécs, Diós dűlő 5/�.
 Munkahely tel.: (7�) 50�-600/4545    
Fax: 7�/50�-600/4605 
 E-mail: kakail@btk.pte.hu

Egyetemi Tanulmányok
 1989-1994 ELTE Szociológiai és Szociál-
politikai Továbbképző Intézet
 Szociológus diploma
 1991-1994 ELTE Állam és Jogtudományi Kar
 Politológus diploma

További tanulmányok
1995- ELTE Állam és Jogtudományi Kar 

Politológia Tanszék
  PhD. (doktori) képzés doktori téma: 

„Pártok és civil szervezetek a helyi ön-
kormányzatokban” 

�000-ben PhD. abszolutórium
�001. PTE Regionális TQM Központ, 

Belső minőségügyi auditor tanfolyam 
(azonosító: �6/�001)

�004 PhD. disszertáció címe: „Pártok és 
civil szervezetek a helyi önkormányza-
tokban” (summa cum laude)

�005. PTE Regionális TQM Központ, 
Vállalati (belső) minőségügyi auditor 
tanfolyam (azonosító: �1/�005)

Nyelvtudás
	Angol Pitman nyelvvizsga Intermedia-

te “Pass”
	European Language Certificates Sta-

ge � Angol Középfokú Komplex (C) 
nyelvvizsga

	Olasz alap komplex (C) nyelvvizsga

 Szakmai életút

	1994. szept. -1995. jan. óraadó tanár, 
JPTE BTK Politikai Tanulmányok 
Tanszéke

	1995. márc. -1995. dec. tudományos 
munkatárs JPTE BTK Politikai Tanul-
mányok Tanszéke

	1997. szept.-�001. jún. �0. egyetemi 
tanársegéd JPTE BTK Politikai Tanul-
mányok Tanszéke

	�001. július 1.- egyetemi adjunktus 
PTE BTK Politikai Tanulmányok 
Tanszéke

Szakmai szervezeti tagság
 * Magyar Közgazdasági Társaság
 * Magyar Politikatudományi Társaság

Oktatói gyakorlat
 * Politikai átalakulás Magyarországon 

Lakitelektől napjainkig I-II.
 * Régiók Európája
 * Bevezetés a szociológiába I-II.
 * Önkormányzatok változó szerepe az 

egységesülő Európában
 * Helyi önkormányzatok I-II.
* Civil Társadalom I-II.

Tudományos, szakmai tanácsadó tevé-
kenység

- Kutatási szakértő Miniszterelnöki Hi-
vatal Civil Kapcsolatok Főosztálya 
1999. november 5-től – �00�. május 
�1-ig.

- Kutatási vezető Századvég Civil Aka-
démia �004 szept-�005. december

 - Nemzeti Civil Alapprogram Orszá-
gos Tanácsának Dél-Dunántúli tagja 
�008-�009

Szakmai önéletrajz
Dr. Kákai László
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A jelentkezéssel kapcsolatos információk az alábbi honlapon megtalálhatóak: 
http://www.nca.hu/?page=elektor/list

A NCA civil jelöltállítási rendszerébe történő bejelentkezést támogató program elérése:
http://www.nca.hu/elektor/?page=formfill&form_id=�

Letölthető dokumentumok:
160/�00�. (X. 7.) Korm. rendelet melléklete szerinti nyilatkozat: 

http://www.nca.hu/download.php?fil_id=7�1�
Kitöltést segítő nyilatkozat minta: http://www.nca.hu/download.php?fil_id=7�15

Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek az NCA civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy kép-
viselőjükön keresztül elektori gyűléseken választhatják meg a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsá-
nak és kollégiumainak civil delegált tagjait. Erről a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló �00�. évi L. 
törvény 1�-1�. §-ai, valamint a törvény végrehajtási rendeletének, a 160/�00�. (X. 7.) Korm. rendelet 
1-5. §-ai rendelkeznek. A civil jelöltállítási rendszerbe azok az országos (legalább hét megyére kiter-
jedő) és regionális (legalább egy megyére kiterjedő) hatókörű civil szervezetek jelentkezhetnek be és 
állíthatnak elektort, amelyek szándékukat e felhívásban meghatározott módon jelentik be.

Az érvényes bejelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. a civil szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezet-

ni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati pél-
dány az eredetivel mindenben megegyezik),

�. a civil szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól 
kiállított �0 napnál nem régebbi bírósági kivonat (eredeti példány),

�. valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló �00�. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 
160/�00�. (X. 7.) Korm. rendelet melléklete szerinti, megfelelően kitöltött nyilatkozat (ere-
deti példány). Az adatlap kitölthető és benyújtható a www.nca.hu honlap „elektori rendszer” 
menüpontjára kattintva.
A felsorolt dokumentumokat postai úton kell eljuttatni az ESZA Kht. 1590 Budapest Pf. 

10�. címre. A borítékra írják rá: „NCA ELEKTOR”.
A postára adás határideje: �008. szeptember �0.
A határidőn túl postára adott jelentkezések nem fogadhatók el. A jogszabályban foglaltaknak 

megfelelő módon bejelentkezett civil szervezetek bejelentkezésük érvényességéről, valamint az 
elektori gyűlés helyéről és idejéről értesítést kapnak.

Felhívom azon civil szervezetek figyelmét, amelyek �005-ben bejelentkeztek a civil jelöltállí-
tási rendszerbe, hogy elektoruk mandátuma lejár a Tanács megválasztására összehívott elektori 
gyűlések összehívását megelőző napon. A 160/�00�. (X. 7.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése 
értelmében a civil szervezetek civil jelöltállítási rendszerben történő részvétele csak a �008. évi 
ismételt bejelentkezés elfogadását követően lehetséges.

A bejelentkezéshez szükséges nyilatkozat és annak kitöltését segítő program megtalálható a 
www.nca.hu honlapon, ahol a civil jelöltállítási rendszer további információi is folyamatosan 
elérhetőek. További információ kérhető az ESZA Kht. Ügyfélszolgálatától is a 06-80-�04-45� 
vagy a 06-1-�7�-4�50 telefonszámon és az info@nca.hu e-mail-címen.

�008. augusztus 1�. Szűcs Erika sk.
szociális és munkaügyi miniszter

Felhívás a Nemzeti Civil Alapprogram civil 
jelöltállítási rendszerében való részvételre
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Gyakran Ismétlődő Kérdések 
NCA civil jelöltállítási rendszer 2008

1. Hogyan lehet bejelentkezni 
a civil jelöltállítási rendszerbe?

A Nemzeti Civil Alapprogram társadalmi 
és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelőse-
ként, a szociális és munkaügyi miniszter 
�008. augusztus 1�-án közzé tette fel-
hívását, amelyben a regionális (legalább 
egy megyére kiterjedő hatókörrel műkö-
dő)és az országos (legalább hét megyére 
kiterjedő hatókörrel működő) civil szer-
vezeteket a civil jelöltállítási rendszerben 
történő részvételre, bejelentkezésre hívja 
fel. A jogszabályi kritériumoknak meg-
felelő civil szervezeteknek �008. szep-
tember �0-ig van lehetőségük a Nemzeti 
Civil Alapprogramról szóló �00�. évi L. 
törvény (továbbiakban: NCAtv.) szerin-
ti bejelentkezésre. (A �008. szeptember 
�0-án postára adott bejelentkezés még 
határidőben feladottnak minősül.) A sza-
bályszerű bejelentkezéshez postai úton 
kell benyújtani: az NCAtv. végrehajtásáról 
szóló 160/�00�. (X. 7.) Korm. rendelet 
melléklete szerinti nyilatkozat egy eredeti, 
kitöltött példányát (a nyilatkozat megtalál-
ható honlapunkon (www.nca.hu/elektor) 
letölthető pdf formátumban, valamint an-
nak elektronikus kitöltésére és azonnali el-
küldésére is lehetősége van a bejelentkezni 
kívánó civil szervezeteknek; természetesen 
valamennyi nyilatkozatot továbbra is pos-
tán kell beküldeni a felhívásban megjelölt 
postacímre), a szervezet létesítő okiratának 
(alapszabály, vagy alapító okirat) egyszerű 
másolatát (erre záradékként rá kell vezetni 
a szervezet képviselőjének aláírásával hite-
lesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati 
példány az eredetivel mindenben meg-

egyezik), valamint a civil szervezet székhe-
lye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által 
a szervezet hatályos adatairól kiállított �0 
napnál nem régebbi bírósági kivonatot 
(eredeti példány). A fenti jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően bejelentkezett 
szervezetek igazolást kapnak bejelentkezé-
sük érvényességéről, valamint értesítést az 
elektori gyűlés helyéről és időpontjáról.

További információ kérhető az ESZA 
Kht. Ügyfélszolgálatától a 06-80-�04-
45�  vagy a 06-1-�7�-4�50-es telefonszá-
mokon és az info@nca.hu e-mail-címen.

 
2. Ki lehet elektor és mi a feladata? 

A civil jelöltállítási rendszerbe bejelent-
kezett civil szervezet nyilatkozatában 
elektorként megjelölt személy vehet 
részt az eektori gyűléseken. Minden 
civil szervezet csak a nyilatkozatában 
megjelölt, működésével érintett szak-
mai terület vagy régió elektori gyűlésé-
re küldhet szavazati joggal rendelkező 
elektort.

Az elektor feladata az elektori gyűlésen 
jelölt személyek közül megválasztani az 
NCA testületeinek, a Tanácsnak, illetve  
a kollégiumoknak a tagjait.

 

 3. Több szervezet jelölheti-e ugyanazt 
a személyt elektornak?

Egy elektor csak egy szervezet által jelöl-
hető érvényesen, amennyiben egymást 
követően több szervezet jelölte ugyanazt 
a személyt, az időben előbb érkezett érvé-
nyes jelölést fogadja el az NCA Miniszte-
ri Titkársága.
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 4. Egy civil szervezet jogi személyiség-
gel rendelkező tagszervezetei 

bejelentkezhetnek-e?

Igen, az ún. származtatott jogi szemé-
lyiségű civil szervezetek is bejelentkez-
hetnek a civil jelöltállítási rendszerbe. 
Az ő esetükben a származtatott jogi 
személyiséggel rendelkező tagszerve-
zet hatályos adatairól kiállított, �0 
napnál nem régebbi bírósági kivonat 
szükséges.

 

 5. Eltérhet-e a civil szervezet 
levelezési címe a székhelyétől?

Igen, eltérhet. A nyilatkozat I.�. pontjá-
ban a szervezetnek lehetősége van feltün-
tetni levelezési címét is.

  

 6. Mi a teendő, ha a szervezet 
adataiban a nyilatkozat beküldését 

követően változás történik?

A létesítő okirat, valamint a bírósági ki-
vonat adataiban történt változást a vál-
tozás bejegyzését követő �0 napon belül 
kell a miniszterhez írásbn bejelenteni. 
A bejelentéshez mellékelni kell az adat-
változást igazoló dokumentumoknak 
a szervezet képviselője által hitelesített 
egyszerű msolatát, és a szervezet szék-
helye szerinti megyei (fővárosi) bíróság 
által kiállított, a szervezet hatályos ada-
tait tartalmazó �0 napnál nem régebbi 
kivonatot. A szervezet egyéb, létesítő ok-
iratot, valamint bírósági kivonatot nem 
érintő adataiban történt változást a szer-
vezet képviselőjének a miniszterhez írás-
ban be kell jlentenie, a változást követő 
�0 napon belül.

 

 7. Kötelező-e a képviselő, illetve az 
elektor minden adatát kitölteni (név, 
lakcím, telefonszám, faxszám, e-mail 
cím)? Mit tegyen akkor, ha valame-
lyikkel nem rendelkezik? Ha a civil 
szervezet képviselője és a szervezet 
által jelölt elektor egy és ugyanaz a 
személy, akkor az illető személynek 
a nyilatkozatot mind képviselőként, 

mind elektorként alá kell írnia?

 A szervezet képviselője természetesen 
nem köteles megadni telefonszámát, fax-
számát, e-mail címét. Az elektor nevét és 
lakcímét igen, azonban a telefonszám, 
e-mail cím és faxszám megjelölése nem 
kötelező, különösen abban az esetben, 
amennyiben az elektor nem rendelkezik 
egyikkel sem.

Az elektor aláírásával nyilatkozik arról, 
hogy elfogadja a jelölést. A képviselő, il-
letve az elektor aláírásával hozzájárul ah-
hoz, hogy a nyilatkozatot, annak I./6-8. 
alpontjaiban (elektor esetében: II./�-5.al-
pontjaiban) szereplő adatok kivételével a 
Nemzeti Civil Alapprogram internetes 
honlapján nyilvánosságra hozzák, és az 
abban foglalt adatokat az Alapprogram 
testületei civil delegáltjainak megválasz-
tására szervezendő elektori gyűlések sze-
rezése céljából a választásokat előkészítő 
szervezet kezelje.

Amennyiben a civil szervezet képvise-
lője és a szervezet által jelölt elektor egy és 
ugyanaz a személy, akkor mind a képvise-
lő, mind az elektor számára megjelölt alá-
írás helyen alá kell írnia a nyilatkozatot.

 

 8. Mit jelent a regionális, illetve 
az országos hatókör?

Regionális hatókörű az a civil szervezet, 
amely a létesítő okirata szerinti tevékeny-
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ségét legalább egy megyére kiterjedő ha-
tókörrel végzi. Országos hatókörű az a 
civil szervezet, amely létesítő okirata sze-
rinti tevékenységét legalább hét megyére 
kiterjedő hatókörrel végzi.

 A hatókör igazolására a civil szerve-
zetnek meg kell neveznie azokat a ma-
gyarországi településeket, megyéket, 
amelyekre kiterjedően �007-�008. évi 
tevékenységét végzi, valamint néhány 
mondatban be kell mutatnia tevékenysé-
gét, az általa �007. évben megvalósított 
programokat.

 

9. Megjelölhető-e egyszerre 
a regionális és országos hatókör?

Nem. Értelemszerűen kizárja egymást 
a két hatókör egyszerre történő meg-
jelölése.

 

 10. Megjelölhető-e egyszerre több 
régió a regionális hatókörű szerveze-
teknél? Az országos hatókörű szerve-

zeteknél megjelölhető-e több szakmai 
terület? Milyen részletességgel kell 

a működési hatókört bemutatni 
a nyilatkozatban?

Regionális hatókörű szervezetek csak egy 
régiót, az országos hatókörű szervezetek pe-
dig a működésükre leginkább jellemző, ma-
ximum egy szakmai területet jelölhetnek 
meg a nyilatkozatukban. Minden szervezet 
a működési területe szerinti legjellemzőbb 
kategóriába sorolja be magát. Fentiektől el-
térő tartalmú nyilatkozatok esetén az NCA 
Miniszteri Titkársága az adatok pontosítá-
sa érdekében hiánypótlásra híva fel az érin-
tett civil szervezetet.

 A kötelezően előírt, 160/�00�. (X. 7.) 
Korm. rendelet melléklete szerinti nyi-

latkozat egy eredeti, kitöltött példányát, 
a szervezet létesítő okirat (alapszabály, 
vagy alapító okirat) egyszerű másolatát 
(erre záradékként rá kell vezetni a szerve-
zet képviselőjének aláírásával hitelesített 
nyilatkozatát arról, hogy a másolati pél-
dány az eredetivel mindenben megegye-
zik), valamint a civil szervezet székhelye 
szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a 
szervezet hatályos adatairól kiállított �0 
napnál nem régebbi bírósági kivonatát 
(eredeti példány) szükséges beküldeni a 
miniszteri felhívásban megjelölt posta-
címre. A felsoroltakon túl a hatókör iga-
zolása külön dokumentumokkal nem 
szükséges, elegendő annak rövid bemu-
tatása.

 

11. A nyilatkozat IV/2. pontjában, 
a szervezet működési hatókörének 
bemutatásánál mit jelent a területi 

szempontonkénti bontás?

A társadalmi szervezet taglétszámának 
területenkénti megoszlását, a társadalmi 
szervezetek szövetsége esetében pedig a 
tagszervezetek területi elhelyezkedését, 
létszámát jelenti. Ha például egy egye-
sület országos hatókörű, és tagsággal 
rendelkezik több megyében, az egyes 
megyékben a tagok létszámának meg-
jelölését jelenti, társadalmi szervezetek 
szövetsége esetén pedig az egyes tagszer-
vezetekét.

 

  12. Milyen részletességű kell, hogy 
legyen a tevékenység bemutatása?

Röviden, elég néhány mondatban be-
mutatni a szervezet tevékenységét, mely 
elektronikus kitöltés esetén legalább �0, 
legfeljebb 600 karakter hosszúságú szö-
veget jelenthet. Amennyiben a nyilat-
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kozat eredeti aláírásokat tartalmazó, IV. 
pont nem kerül érdemben értékelhető 
információkkal kitöltésre, az NCA Mi-
niszteri Titkársága hiánypótlásra hívja 
fel az érintett civil szervezetet.

13. A nyilatkozatban megjelölt ható-
körnek meg kell egyeznie a létesítő 

okiratban megjelölt hatókörrel?

A nyilatkozatban azt a hatókört kell meg-
jelölnie a civil szervezetnek, amelyre ki-
terjedően a létesítő okiratban megjelölt 
tevékenységét végzi. A nyilatkozatban 
megjelölt hatókört tartalmaznia kell a 
szervezet létesítő okiratának és ezt a te-
vékenységeiről szóló nyilatkoatnak (IV. 
pont) is alá kell támasztania.

 

14. Elegendő-e egy tanú aláírása 
és adatai?

Nem, a nyilatkozat alján a megjelölt helyen 
két tanúnak kell aláírásával és lakcímével el-
látni a nyilatkozatot. A tanúk aláírásukkal 
igazolják a képviselő, illetve az elektor sze-
mélyazonosságát, illetve, hogy a nyilatko-
zat(ok) aláírása előttük történt.

15. Hol kell kérni a bírósági kivonatot?

A szervezet hatályos adatait tartalmazó, 
�0 napnál nem régebbi bírósági kivona-
tot a civil szervezet székhelye szerinti me-
gyei (fővárosi) bíróság állítja ki.

  

16. Csatolni kell-e a bírósági 
kivonatot a nyilatkozathoz?

A 160/�00�. (X. 7.) Korm. rendelet alap-
ján, valamint a közzétett miniszteri felhí-

vásnak megfelelően az érvényes bejelentke-
zéshez a civil szervezetnek nyilatkozatához 
csatlnia kell a �0 napnál nem régebbi bíró-
sági kivonat eredeti példányát.

 

17. Honnan kell számolni a 30 napot 
a bírósági kivonat esetében?

  A �0 napot a nyilatkozat postára adásá-
nak napjától, a postai bélyegzőn szereplő 
dátumtól kell számolni.

  

18. Milyen dokumentumokat kell 
csatolni a nyilatkozathoz a bírósági 

kivonaton kívül?

A bírósági kivonaton kívül szükséges a 
szervezet hatályos létesítő okiratának 
egyszerű másolatát is csatolni, melyet 
a szervezet képviselőjének hitelesítenie 
kell, vagyis arra rá kell vezetnie, hogy a 
másolat az eredetivel mindenben meg-
egyezik. A csatolt bírósági kivonat azon-
ban csak eredeti lehet.

 19. 2008. szeptember 30-a beérkezés, 
vagy a postára adás dátuma?

A nyilatkozatok postára adásának határide-
je szeptember �0. Amennyiben a postai bé-
lyegzőn ez a dátum szerepel, a bejelentkezés 
még határidőben érkezettnek minősül.

   

 20. Mi történik a határidőn túl postá-
ra adott nyilatkozatokkal?

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, 
ezért a miniszteri felhívásban megjelölt 
postacímre, határidőben (�008. szep-
tember �0.) postára adott nyilatkozatok 
minősülnek érvényesnek.
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Döntés a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-dunántúli 
Regionális Kollégiuma által civil szervezetek működé-

sének támogatására kiírt pályázati kategóriában

Teljes név Székhely - település Megítélt 
összeg

„Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók 
Regionális Egyesülete Balatonboglár �000000

Babócsai Sport, Tömegsport, Kulturális és 
Szabadidő Egyesület Babócsa 700000

Barcsi Diabetesz  Egyesület Barcs ��0000
Barcsi Környezetvédelmi Egyesület Barcs ��1000
Barcsi Nőegylet Barcs 150000
69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör Nagyatád 900000
Majsi Kulturális Egyesület Majs 180000
Kölesdi Közéleti Egyesület Kölesd 500000
Kaposmérői “ARAMIS” Polgári Lővész Egylet Kaposmérő �00000
Kaposvári Sportlövész Klub Kaposvár 500000
Pécsbányáért Egyesület Pécs �50000
Magyar Teleház Szövetség Dél-Dunántúli 
Regionális Tagozat Alsómocsolád 600000

Pécsi Bőrgyár Természetjáró Club Pogány 1�0000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Majs Majs 180000
Vadvirág Alapítvány Kaposvár 1�00000
HŐSZIG - Szigetvári Birkózó Sport Egyesület Szigetvár 400000
Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület Alsómocsolád 1�0000
Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület Majs 400000
Kortársoktatók Pécsi Egyesülete Pécs 1000000
Alapítvány Alsómocsoládért Alsómocsolád 400000
Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes Báta �00000
Úszósportért Szülői Egyesület ANK Úszóklub Pécs 1000000
Borostyán Egyesület Pécs 150000
Forma Fitt SE Pécs �50000
Somogy Megyei Néptáncszövetség Kaposvár 500000
Alsómocsoládiak Baráti Köre Alsómocsolád 150000
Zöld Völgyért Egyesület Bükkösd �00000
Gondviselés Alapítvány Balatonszemes 750000
Lovasakadémia Sport Club Kaposvár 400000
Baranya Megyei Repülő és Ejtőernyős Klub Pogány �00000
Pécsi Repülő Alap Pécs 100000
Informatikai és Könyvbarát Egyesület Csurgó 800000
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Siófok-Netanya Magyar-Izraeli Baráti Társaság Siófok 100000
SZÍNKÉP Alapítvány Balatonberény 500000
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Pécs 1400000
Reménysugár Egyesület Pécs 150000
Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány Pécs 400000
Reflektor Kulturális Közhasznú Egyesulet Pécs 4�0000
Nagyszékelyi Közhasznú Ifjúsági Egyesület Nagyszékely �10000
Istenkúti Közösségért Egyesület Pécs 1710000
Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért 
Alapítvány Kémes 800000

Nyitott Világ Alapítvány Szekszárd 1100000
Pécs-Baranyai SZ .Ú .V .K. Pécs �50000
Szervátültetettek 
Dél-dunántúli Egyesülete Pécs 1500000

Családok Kulturális és Szabadidősport Köz-
hasznú Egyesülete Kozármisleny 100000

Szekszárdi Kerékpáros S.E. Szekszárd 500000
Izomsorvadásos és Mozgássérültek Egyesülete Versend 150000
Fehérlófia Sportegyesület Szekszárd �00000
Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány Kajdacs 1000000
Dél-Dunántúli Regionális Kutatási és Projekt-
fejlesztési Egyesület Pécs 100000

Esélyegyenlőségért Alapítvány Szekszárd 900000
Adria Szigó Kultúrális Táncsport Egyesület Szigetvár �00000
Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért Pécs 400000
Ifjúsági Unió Pécs Pécs 900000
Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sportegyesület Nagyatád 600000
Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete Pécsvárad 900000
Harmónia Szabadidő és Sport Egyesület Pécs 750000
Diákközéletért Alapítvány Pécs 1000000
Mernye – Geszti Kertbarátok  Közhasznú Egye-
sület Mernye �00000

Mernyéért Somogyért Dél-Dunántúlért Köz-
hasznú Egyesület Mernye 1000000

Misina Néptáncegyüttes Egyesület Pécs 650000
Nevelők Háza Egyesület Pécs �900000
Pécsi Vasutas Sportkör Pécs �800000
Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú 
Szövetség Pécs 1��0000

Őcsényi Repülőklub Sportegyesület Őcsény 700000
Nők Kaposvárért Egyesület Kaposvár 1�00000
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ÉLETÚT Kistérségi Közhasznú Családsegítő 
Egyesület Bonyhád �50000

Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány Pécs 900000
Mernyei Fiatalokért    Közhasznú  Alapítvány Mernye 590000
Porrog és Környéke Egészség Egyesület Porrogszentkirály 750000
Mágusok Egyesület Kaposvár 160000
Bányász Kulturális Szövetség Pécs ��50000
Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete Komló 490000
Skola Regum Alapítvány Regöly 150000
Táncművészetért Alapítvány Szigetvár 1050000
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület Szigetvár 1450000
TÁMASZ Alapítvány Pécs 1400000
Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány Pécs 1850000
Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület Kaposvár �60000
Magyaregres Szabadidő Egyesület Magyaregres 150000
Pusztakisfaluért Egyesület Lovászhetény 1��400
Bajnok Fókák Sportegylet Pécs 100000
Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda Egyesület Pécs 600000
Dél-Pannon Fiatalok Európáért Pécs �00000
Rímek és Ritmusok Mecsekaljáról Pécs 1�00000
Educationis Oktatási Alapítvány Nagyberény 1100000
DIABELLI Művészeti és Oktatási Kozármisleny 1500000
Szent Erzsébet Karitász Alapítvány Szekszárd 1100000
Szomszédvárak Egyesület - A Kelet-Európai 
Kultúrák Baráti Köre Kozármisleny ��0000

Somogy megyei Ifjúsági Jogvédő Alapítvány Kaposvár 458000
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő közsésgek 
sport és kultuirális egyesülete

Balaton- 
keresztúr 400000

Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete Szekszárd �00000
Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület Kozármisleny 1500000
BATÉI SPORTEGYESÜLET KÖZHASZNÚ 
SZERVEZET Baté �50000

Harmónia Énekegyüttes Kórusegyesület Csurgó �50000
Asztmások, Allergiások Baranyai Egyesülete Pécs �80000
Mérföldkő Egyesület Kovácsszénája ��00000
KANGA Egyesület Pécs 480000
Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari 
Dolgozók Közművelődési Alapítványa Pécs �00000

Pécsi Kajak Kenu Club Orfű 600000
Vízisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár Balatonföldvár �00000
Szekszárd Sportklub Mozgásművészeti, Kulturá-
lis és Sport Egyesület Szekszárd �00000
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A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKE-
ZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

Alapvető cél 
Az erdei iskolák infrastrukturális fejlesztésé-
vel és a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesz-
tés támogatásával az erdei-iskola szolgáltatás 
színvonalának növelése. 
A főbb célok: 
• A természetvédelem fontos stratégiai kér-

désének, a környezeti nevelésnek a támoga-
tása. 

• A minősített erdei iskolai szolgáltatás infra-
strukturális hátterének javítása és tartalmi 
fejlesztésének támogatása a hatékonyabb kör-
nyezeti nevelés érdekében. 

Rendelkezésre álló forrás 
A projektfejlesztésre és megvalósításra ren-
delkezésre álló forrás: 
A konstrukció keretében projektek megva-
lósítására 1 milliárd forint áll rendelkezésre a 
�007-�008. időszakban. 
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köz-
társaság költségvetése társfinanszírozásban 
biztosítja. 
Pályázók köre ( Jogi forma) 
• Központi költségvetési szerv és intézménye 

(pl. nemzeti park igazgatóság) (�11, �1�) 
• Köztestületi költségvetési szerv (�41, �4�) 
• Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati 

költségvetési szerv és intézménye (��1, 
���, ���, ��4) 

• Állami erdőgazdasági Zrt-k; (114) 
• Alapítvány (beleértve a közalapítványt) 

(561, 56�, 569) 
• Egyesület (5��, 5��, 5�9) 
• Egyház, és egyházi intézmény (551, 55�, 

55�, 554, 559) 

• Közhasznú társaság (571) 
• Közhasznúvá minősített non-profit gazda-

sági társaságok (114) 
• Valamint a fentiek konzorciumai (a kon-

zorcium maximálisan három tagból áll-
hat, amelyből egy konzorcium vezető, 
kettő partner lehet) 

Fenti szervezetek közül azok pályázhatnak, akik 
legalább előminősített szolgáltatást nyújtanak, 
továbbá rendelkeznek saját ingatlannal. 
Abban az esetben, ha az erdei iskola szolgál-
tató nem rendelkezik saját ingatlannal,  kon-
zorciumi együttműködésben kell állnia egy, 
a fent említett körből kikerülő szervezettel, 
mely rendelkezik az erdei iskola szolgáltatás 
nyújtásához szükséges ingatlannal. 
Projekt területi szűkítése (földrajzi terület) 
Magyarország (kivéve a Közép-Magyarorszá-
gi Régiót) 

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 
Támogatás formája 
Vissza nem térítendő támogatás. 
Támogatás mértéke 
A projekt elszámolható költségeinek maxi-
mum 100%-a. 
Támogatás összege 
Minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft.

A pályázatok benyújtása 2007. december 
12-től folyamatosan lehetséges. 

A pályázatok elbírálása szakaszosan történik 
úgy, hogy az értékelések kezdő dátumai az 
adott napig beérkezett pályázatok esetén az 
alábbi időpontok: 
• �008. március �. 
• �008. május 5. 
• �008. szeptember 15. 
• �008. november �. 
• �008.december 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a Környezet és Energia Operatív Program keretében 

Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek 
támogatására 

Kódszám: KEOP-3.3.0. 
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósulnak meg. 
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A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

Alapvető cél
A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs esz-
közök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók környezet-
tudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi 
élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb 
választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megva-
lósításával. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének 
segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti 
tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és jobb hozzáférés biztosítása a fenntartha-
tóság tanulásának nem iskolai formáihoz. A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra 
együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság 
értékrendjét, ismertté tenni a fenntartható alternatívákat, használatuk módját, és megismertetni 
a fogyasztás környezeti hatásait.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

Támogatási összeg (�008. év): 618.000.000 Ft
A komponens: �00.000.000,- Ft
B komponens: 418.000.000,- Ft
A támogatott pályázatok várható száma
A komponens: minimum 40 - maximum �00 db
B komponens: minimum 9 - maximum 40 db

PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
A pályázati kiírásra pályázhatnak közoktatási és felsőoktatási feladatokat ellátó intézmények, 
költségvetési szervek és intézményeik, non-profit szervezetek, (részletes jogi forma szerinti osz-
tályozást lásd a pályázati útmutatóban a KSH besorolás alapján).

PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében támogatható tevékenységek rövid felsorolása
„A” komponens:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a Környezet és Energia Operatív Program keretében

„A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés)”

c. pályázati konstrukció támogatására
Kódszám: KEOP-�008-6.1.0/A, KEOP-�008-6.1.0/B

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósulnak meg.
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I. Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása
II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
III. Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvényen való megjelenés 

szervezése és lebonyolítása
„B” komponens:
I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
III. Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi vagy közösségi rendezvény(ek-

)en való megjelenés szervezése és lebonyolítása
IV. Lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése
V. Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása (Önállóan nem, kizárólag másik kampány-

típussal együtt támogatható!)
Projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának területe Magyarország, kivéve a Közép-Magyarországi Régiót.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

A támogatás odaítélésének feltételei
Támogatás mértéke
• A komponens: Támogatás intenzitás minden esetben 90%
• B komponens: Támogatás intenzitás minden esetben 95%
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
• A komponens: Minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft.
• B komponens: Minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.
nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata 
nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-6�8-6�8.
A pályázatok benyújtása �008. június �0-tól folyamatosan lehetséges, a kiírás felfüggesztéséig.
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„Hortus Conclusus” címmel 
a Hilliard Ensemble ad koncertet a Bazilikában 

�008. október 10-én 19.�0 órakor.

A koncert az UniCum Laude Vokálfesztivál 

kiemelt rendezvénye.

Szervezők: 
Nevelők Háza Egyesület, 

UniCum Laude Énekegyüttes

2007. május 25-tôl | Palkonya – Európa Kulturális Faluja
Június 15–18. | Görög-Holland hétvége 
Június 29–július 2. | Német-Észt hétvége
Július 15–22. | Nemzetközi Ifjúsági Alkotótábor
kulturalisfalu.palkonya.hu

Május 17–szeptember 30. | Varázskert Rendezvények
Május 17–június 17. | Utczabál a Jókai téren 
Július 5–15. | Panelhetek a Kertvárosban
www.varazskert.univ.hu

Május 28–június 2. | A Vidámpark kulturális célú hasznosítása
Mûhelymunka és alkotótábor
www.imagomundi.hu

Június 1–30. | VersMegálló – Köztéri vers- és fotókiállítás Pécsett
www.pmh.hu, www.versmegallo.hu

Július 4–11. | Terpsichoré Modern-Kortárs Táncmûvészeti Mûhely
www.pecsimuveszeti.hu

Június 16–július 1. | Sétatér Fesztivál
www.setaterfesztival.hu 

Június 25–29. | Upgrade kísérleti zenei és táncmûhely
http://upgrade.moire.hu, www.setaterfesztival.hu

Június 28–30. Pécsi Szabadtéri Játékok – Nemzetközi Néptáncfesztivál
www.pecsiszabadteri.hu

Július 1. | Pécsi Szabadtéri Játékok – Kottafejek és haranglábak
Kórus- és táncmûvészeti produkció Kodály Zoltán emlékére, 
a Bartók Béla Férfikar és „A Hetedik” Kortárs Táncmûhely közös elôadása
www.pecsiszabadteri.hu

Július 1–augusztus 26. | A Pécsi Galéria 30 éves jubileumi kiállítása
www.pecsgallery.hu

Július 4–7. | Kisebbségi Nyelvek 11. Nemzetközi Konferenciája
– 11th International Conference on Minority Languages (ICML)
www.law.pte.hu

Július 7. | Folk és Roll Fesztivál
Tehetségkutató fesztivál és szakmai tábor
www.ihpecs.hu

Július 19–29. | EdYouCate Pécsi Nemzetközi Kultúrhét 
– 11th International Culture Week in Pécs
www.icwip.hu
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