
EGRI CIVIL KALAUZ
22 év a város szolgálatában

…embertől-emberig…
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Az önkéntességről
Hazánkban a mások javára, ingyen önkéntesen végzett munka története több évszáza-
dos múltra tekint vissza és jelentősége nem csökken. Az ENSZ Önkéntesek-program 
meghatározása szerint önkéntes az, aki szabad akaratából, tudatosan, mások javára tör-
ténő tevékenységet anyagi ellenszolgáltatás, fizetség nélkül végez. Az önkéntes munka a 
közösségépítésnek is fontos eszköze. Hatására fejlődik a helyi társadalmi tőke, erősödik 
a demokratikus szellemiség, amely egyik forrása a lokálpatriotizmus terjedésének. Az 
együttműködési készség fejlődésével nő a civil kezdeményezések és szervezetek jelentő-
sége. A fiatalok számára lehetőséget nyújt - a szolidaritás alapelvén nyugvó – önkéntes-
ség tapasztalatainak megélésére. 
Eger leghaladóbb hagyományait olyan önkéntesek folytatják, akik több mint két évtizede 
megosztottság nélkül szolgálják a város polgárait.

I. EGRI CIVIL KÓDEX
Eger Városi Civil Fórum; az egri polgárok közösségeinek parlamentje, amely biztosítja 
minden egri szervezet számára az önkéntes együttműködés lehetőségét.
A fórumon résztvevő civil szervezetek a helyi társadalom összefogása érdekében évente 
egy alkalommal tanácskoznak.
A fórum értékeli az együttműködés tapasztalatait, a civil alap felhasználását, az önkor-
mányzat bizottságaiban delegált civilek munkáját, valamint állásfoglalásban rögzíti az 
Egri Civil Kerekasztal éves feladatainak céljait.
A fórum választja meg a szakmai/területi alapon létrejövő szekciók vezetőit, az Egri Civil 
Kerekasztal tagjait, valamint a Civil Alap Bíráló Bizottságot. 
A szekciók együttműködése biztosítja a polgárok közösségi kezdeményezéseinek felka-
rolását, valamint a közösségi érdek védelméhez szükséges civil kontrollt.
A fórum szervezetei folytatják elődeink haladó egyleti hagyományait, az együttműkö-
dés, az önzetlenség, a bizalom és szolidaritás légkörében.

AZ EGRI CIVIL SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 
SZERVEZETI KERETEI ÉS SZABÁLYAI

1. Eger Városi Civil Fórum
1.1. Az Eger Városi Civil Fórum a bejelentkezésükkel egyértelmű együttműködési 
szándékukat kinyilvánító egri civil szervezetek tanácskozó összejövetele. 
Célja a civil szervezetek kapcsolatainak fejlesztése, a közös érdekérvényesítés lehetősége-
inek elősegítése, a civil társadalom erőinek összefogása, valamint működésük, hatékony-
ságuk javításának elősegítése. 
Feladata szekciók alakítása, szekcióvezetők választása, az Egri Civil Kerekasztal és a Civil 
Alap Bíráló Bizottság újraválasztása, valamint a partnerség és a hálózati együttműködés 
irányainak kijelölése.



1.2. Megrendezése évenként, rendszeresen.

1.3. Rendező: az Egri Civil Kerekasztal által választott bizottság és az Egri Civil Ház.
1.4. Helyszín: Eger, Városháza

1.5. Résztvevők

1.5.1. Minden Egerben bejegyzett, helyi, térségi, vagy országos működési területű ci-
vil szervezet kormányzati szervekhez, politikai pártokhoz és gazdasági érdekcsoportok-
hoz nem tartozik, nem nyereségérdekelt, közérdekű tevékenységet folytat. 
1.5.2. Minden olyan civil szerveződés, amely önálló jogi személyiséggel nem rendel-
kezik, de az előzőekben meghatározott feltételeknek egyéb tekintetben megfelel, és ame-
lyet a Fórum két jogosult résztvevője írásban ajánl.

1.5.3. A fórumra történő bejelentkezésnek – szavazati joggal részt venni kívánó szer-
veződések esetében – tartalmaznia kell egy megbízólevelet, melyben a szerveződés veze-
tése megnevezi a szavazati jogot gyakorló személyt.
1.5.4. Az előző fórumon nem szereplő szerveződések esetében a megbízólevélhez 
csatolni kell:
a.) önálló jogi személy szerveződés esetén a bírósági bejegyzés másolatát,
b.) a bejegyzés nélküli szerveződések esetében két olyan szerveződés ajánlását,
     amelyek a Fórumon szavazati joggal már rendelkeznek.

1.6. Meghívottak
A regisztráltan szavazati joggal rendelkező résztvevőkön kívül a Fórumra a Egri Civil 
Kerekasztal meghívja Eger Megyei Jogú Város önkormányzatának képviselőit, illetékes 
vezetőit, a Polgármesteri Hivatal érintett irodáinak vezetőit, a civil kapcsolatok tanács-
nokát és a civil referenst, valamint a szervezőbizottság által javasolt regionális, országos 
nemzetközi civil kapcsolatok képviselőit.

1.7. Mandátumvizsgálat

1.7.1. A Fórumra az Egri Civil Kerekasztal szervező és mandátumvizsgáló bizottsá-
got választ. A mandátumvizsgáló bizottság a megbízólevelek, valamint a mandátummal 
kapcsolatos egyéb, névvel ellátott bejelentések vizsgálatát, az Eger Városi Civil Fórum 
meghirdetésekor kezdi meg. A bizottság a Fórum kezdetekor írásban közreadja a megje-
lent és általa igazolt, illetve megvitatásra javasolt mandátumú szerveződések jegyzékét. 
A megvitatásra javasolt mandátumokat a Fórum egyenként megvitatja, és többségi sza-
vazással dönt a szerveződések mandátumáról.

1.7.2. Minden Fórumon részt vevő, mandátummal rendelkező szerveződés egy sza-
vazattal rendelkezik és a Fórum munkájában korlátozás nélkül vehet részt.
 



1.8. A szervezőbizottság a Fórum előtt két héttel meghívja a szerveződéseket a Civil 
Házban nyilvántartott címjegyzék, és az előző évi Fórumon részt vevők regisztrációs 
lapja alapján. A meghívás sajtóközleményben is nyilvánosságot kap.
Rendkívüli Fórum összehívására – külön témajelöléssel – az Egri Civil Kerekasztal két-
harmados többségének kezdeményezésére kerülhet sor.

1.8.1. Fórum plenáris ülés

Tájékoztatók, előterjesztések
– Tájékoztató az Egri Civil Kerekasztal éves tevékenységéről 
– Tájékozató a Civil Alap Bíráló Bizottság éves tevékenységéről
– Összegző tájékoztató a szekciók éves tevékenységéről
– A  civil delegáltak éves összegző beszámolója
– Új előterjesztés(ek), új szekció(k) alakítása, legkevesebb öt regisztrált szervezet együtt-
működésének bejelentésével történhet.
– A szekcióüléseken kialakított állásfoglalás elfogadása
A tájékozatókat a kerekasztal az Egri Civil Hírlevélben megjelenteti és/vagy a Fórum 
megrendezése előtt az egri civil portálon közzéteszi.  

1.8.2. Szekcióülések
– A szekcióülések megkezdése előtt a levezető elnök bejelenti az elfogadott 
előterjesztés(ek) alapján az új szekció(k) alakulását, átalakulását, vagy megszűnését. 
– A szekciókban (szakmai, érdekvédelmi és területi együttműködések) önkéntesen
jelentkezett szerveződések képviselői tanácskoznak az előző évi szekcióvezetők
elnökletével. 
– A mandátummal rendelkező szerveződések tagjai több szekció munkájában is részt
vehetnek, de csak egy tagjuk jelölhető, ill. választható a Civil Kerekasztal és a Civil
Alap Bíráló Bizottság tagjának.
1.8.3. A szekció feladata, hogy
 – megtárgyalja a szekció működésének kérdéseit és a jövőre vonatkozó
 javasltokat, valamint a Fórum állásfoglalás tervezetét;
 – megválassza a következő évre
 –  a szekcióvezetőt (1 fő)
 –  a Civil Kerekasztal tagokat (1-5 fő)
 –  a Civil Alap Bíráló Bizottság tagját (1 fő)
 – megfogalmazza véleményét és elfogadja a Fórum állásfoglalását
 A választás módját (titkos / nyílt) a szekciótagok többségi döntéssel
 határozzák meg.
1.8.4. Plenáris ülésen történik a szekcióülések javaslatainak megtárgyalása, előter-
jesztések elfogadása vagy elvetése. A szekcióvezetők ismertetik a szekció megválasztott 
delegáltjait, valamint a szekció véleményét a Fórum állásfoglalásáról. 
1.9.  Az egri civil szervezetek együttműködésének szervezeti kereteit és szabályait
(Civil Kódex) − az Egri Civil Kerekasztal előterjesztése alapján −kizárólag a Fórum mó-
dosíthatja.



2. Egri Civil Kerekasztal
A Fórumon megválasztott kerekasztal tagok és a Civil Alap Bíráló Bizottság tagjai, a 
szekciók (szakmai, érdekvédelmi és területi csoportosulásainak) képviselőiként rend-
szeresen ülésező és tanácskozó testület. A két fórum közti időszakban a Fórum állásfog-
lalásai és munkaterv alapján foglalkozik: az időszerű, civil szektort érintő kérdésekkel, 
az együttműködést és a partnerséget alakító lehetőségekkel; szervezetten lép fel a polgá-
rok aktivitását és a helyi demokráciát veszélyeztető törekvésekkel szemben.  A szekciók 
együttműködési szándéka szerint keres közös támogatási lehetőségeket, figyelemmel 
kísérve a hazai és az uniós pályázati kiírásokat. Közreműködik a helyi, megyei, regioná-
lis és országos szakmai civil kezdeményezésekben. Civil partneri együttműködésekkel 
gazdagítja a város imázst, a nemzetközi testvérvárosi kapcsolataokat. 

2.1. Az Egri Civil Kerekasztal munkaterv alapján évente minimum nyolc ülést tart.
Üléseinek helye: Egri Civil Ház

2.2. Résztvevők
Az ülések nyilvánosak, melyen szavazati joggal vesznek részt:
–  a választott Kerekasztal tagok
–  a választott Civil Alap Bíráló Bizottsági tagok

2.3. Tanácskozási joggal meghívottak:
–   a polgármester
–  a civil kapcsolatok tanácsnoka
–  a városi civil referens
–  napirenden szereplő témában meghívott illetékes külső szakértők, előadók 

2.4. Az ülések napirendje
A munkatervkészítő bizottság által előterjesztett és a Kerekasztal által elfogadott éves 
munkaterv szerint.

2.5. A Civil Kerekasztal feladata

2.5.1. A Kerekasztal a jelenlevők többségi szavazatával bizottságokat választ;
–  Munkatervkészítő bizottság
–  Eger Civil Ünnepe szervező bizottság 
–  Eger Városi Civil Fórum szervező bizottság (1.7.1.)
–  Eger Városi Civil Fórum mandátumvizsgáló bizottság (1.7.1.)
–  Kommunikációs bizottság 
–  Egri civil randevú szervezőbizottság
–  EMJV Önkormányzata bizottságaiba civil delegáltakat
A kerekasztal a bizottságok tagjait az éves feladatok ellátására a szekciókból,  illetve a 
városban köztiszteletben álló,  szakmai tudását a civil ügyekben felajánló polgárok so-
raiból választja.



2.5.2. A Kerekasztal határozatokat hoz; 
– a jelenlevők többségi szavazatával, amennyiben tagjainak 50%+1 fő  jelen van, továbbá 
biztosított a szekciók 2/3-nak képviselete;
– személyek delegálására önkormányzati bizottsági ülésekre;
– a civil delegáltak megbízatásának évenként megerősítésére, ill. visszavonására;
–a fórum által választott testületek kiegészítésére (kooptálás); 
– állásfoglalások, észrevételek küldésére az önkormányzat felé;
– sajtóközlemények, hivatalos médiainformációk kiadására; 
– képviseletre belföldi, nemzetközi együttműködési tárgyalásokra;
– delegálásra országos, regionális, megyei, kistérségi civil rendezvényekre; 
– egyéb aktuális feladatok megoldására.
 A kerekasztal állásfoglalásait, határozatait, partnerségi dokumentumait a „Ha-
tározatok tára” gyűjti, és azoknak a civil portálon biztosít nyilvánosságot. 

2.5.3. A Kerekasztal napirendjének tartalma
1. Önkormányzat, szekciók, szervezetek közérdekű információi
NAPIREND ELŐTTI BLOKK   
2. A Kerekasztal aktuális kérdései előterjesztések alapján
ÁLTALÁNOS BLOKK
3. A soros szekció napirendje, a szekció által választott téma és előterjesztése (minden 
szekció évente maximum egyszer)
SZEKCIÓ BLOKK
4. Egyebek
INFÓ -BLOKK

2.6. Rendkívüli ülés összehívását a kerekasztal tagok többsége kezdeményezheti, 
illetve a soros elnök is kezdeményezheti, ha az egri civil szervezetek együttműködésére, 
vagy érdekérvényesítésére vonatkozó esemény, probléma azt indokolja.

2.7. A Kerekasztal az Eger Városi Civil Fórumra előterjesztést készíthet a Civil Kó-
dexben rögzített szabályok módosítására.

3. Meghatározások
3.1. Az Eger Városi Civil Fórum és az által választott testületek nem önálló jogi 
személyek.
3.2. A testületek nem folytatnak vállalkozói tevékenységet, nincsenek bevételei és 
kiadásai.

II. AZ EGRI CIVIL HÁLÓZAT
Egri Civil Kerekasztal 
Tagjait egri szervezetek képviselőiből a városi civil fórumon választják.  A testület koor-
dinációs, érdekképviseleti és tanácsadó testületként működik.



Koordinálja a szakmai szekciók, szervezetek közös akcióit, a közösségi érdek képviseletét 
a város döntéselőkészítő testületeiben. Szervezi, irányítja a civil ünnepek megrendezését.
A fórumtól kapott felhatalmazása alapján részt vesz az önkormányzati döntés-előkészí-
tésben, valamint az önkormányzati feladatok ellátásában. Mozgósít a közösségi részvé-
telt és aktivitást igénylő feladatokban.
Együttműködéseket kezdeményez, kapcsolatokat tart fenn intézményekkel, vállalatok-
kal, vállalkozókkal és városon kívüli civil szakmai szerveződésekkel. 
Egész évben fórumot biztosít az egri polgárok közösségi kezdeményezéseinek.
Fenntartja a hálózat tevékenységének nyilvánosságot biztosító médiakapcsolatokat.
Az Egri Civil Kerekasztal munkatervben rögzítetten időben és helyen tartja üléseit, ame-
lyek nyilvánosak, de ülésein nincs helye pártpolitikai megnyilvánulásoknak. 

A kerekasztal munkarendje
Az ülések levezető elnökei a szekcióvezetők
Időpontja: lehetőség szerint minden hónap első szerdája
Kezdete: 16.30 óra,  időtartam: kb. 2 óra
Az ülések napirendje:
a soros elnök beszámol az előző ülés óta eltelt időszakról
önkormányzati tájékoztató max. 10 perc
szekciók közérdekű tájékoztatója max. 3 perc 
napirendek tárgyalása – határozatok
egyebek között időszerű kérdéseket tárgyal

A hálózat működése (képviselet és munkamegosztás)
A hálózat tisztségviselőinek hatás és jogkörét a civil kódex melléklete tartalmazza. A 
tisztségek ellátására a fórum, illetve a kerekasztal választás útján egy évre ad megbízást. 
A személyek megbízása az egymást követő években ismétlődhet. A fórum tagjai a tiszt-
ségeket önként vállalják, annak lemondása indoklási kötelezettség nélkül történik. 

Eger Városi Civil Fórum szervezőbizottság
Feladata az éves fórum előkészítése, a hálózat állásfoglalásai teljesítésének összegzése, 
szekciók beszámolóinak koordinálása, civil hírlevél megjelentetése.

Civil Alap bíráló bizottság
Feladata az aktuális pályázatok bírálata, a felhívás, illetve a bírálati szempontok szüksé-
ges korrekciójának előkészítése, nyertes pályázatok nyomon követése.

„Pro Agria” civil szakmai díj előterjesztő bizottság, amely a szekcióvezetők fóruma. 
Munkáját az ECK szabályzata szerint végzi. Vezetője a mindenkori soros elnök

Eger Civil Ünnepe szervezőbizottság
Feladata a város legnagyobb közösségi ünnepének megrendezése. Elnöke választott 
funkció.



Kommunikációs bizottság
feladata a hálózati kommunikáció koordinálása, médiakapcsolatok fenntartása.

Munkaterv előkészítő bizottság
a fórum állásfoglalásaira figyelemmel előkészíti és javaslatot tesz a kerekasztal éves prog-
ramjára.

Egri civil randevú szervezőbizottság
Feladata a hálózat közösségi ünnepének megrendezése, az ECK elismerő okleveleinek 
előkészítése.

Ad-hoc munkacsoportok 
Feladata az ECK programjai megvalósításának szakmai előkészítése, tanulmányok elké-
szítése. Megbízás szakmai kompetencia alapján.

Civil delegáltak
Bizottsági üléseken képviselik a hálózatot, a civil és a közösségi érdek körét érintő napi-
rendekben vesznek részt az önkormányzat döntéselőkészítő munkájában.

ECK soros elnök
A tisztséget a civil fórum által választott szekcióvezetők látják el a munkatervben megha-
tározott ütemezéssel. A soros elnöki funkció szekción belül nem helyettesíthető.
A soros elnök látja el az Egri Civil Kerekasztal képviseleti feladatait. Felelős az ülések 
előkészítéséért, valamint tájékoztatja a médiát. Feladata a városi ünnepségeken és civil 
eseményeken képviselet biztosítása.

Szekcióvezető
Feladata a szekció szervezeteinek folyamatos tájékoztatása, közös programok koordiná-
lása. Évente minimum egy szekcióülés összehívása. Teljes körűen vesz részt a hálózati 
tevékenységben. A civil tisztségviselők a megbízatása egy évre szól.

Az Egri Civil Kerekasztal
2017 – 2018. évi munkaterve

2017.
június 7. szerda 16.30 EKMK-Civil Ház
1. Az ECK tagjainak rövid bemutatkozása
2. Napirend előtti tájékoztatók
3. Az ECK 2017-18. évi munkatervének megvitatása, elfogadása
4. Felterjesztés Pro Agria szakmai-díjra
5. Időszerű kérdések
Soros elnök: Jakabné Jakab Katalin, Szociális, Egészségügyi és Karitatív Szekció

június 21. szerda 16.30 Felnémeti civil ház



Műhelymunka
Az ECK működésének gyakorlata és fejlesztésének lehetőségei
Felelős: Gál Sándor, Felnémeti Szekció

Szeptember 6. szerda16.30 EKMK-Civil Ház
1. Napirend előtti tájékoztatók
2. Tájékoztató Eger Civil Ünnepének előkészületeiről
3. Az EKMK új igazgatója és a Civil Kerekasztal kölcsönös bemutatkozása
Levezető: Mácsár Beáta, Szabadidő Szekció
4. Időszerű kérdések
Soros elnök: Dr. Varga Gyula, Tudományos és Ismeretterjesztő Szekció (június 8-tól 
szeptember 6-ig)

Szeptember 22-24. péntek-vasárnap
XXII. EGER CIVIL ÜNNEPE
A szervezőbizottság elnöke: Dr.Varga Gyula
Soros elnök: Lisztóczki Mónika, Kulturális Szekció (szeptember 7-től október 4-ig)

Október 4. szerda 16.30 EKM-Civil Ház
1. Napirend előtti tájékoztatók
2. XXII. Eger Civil Ünnepe értékelése
3. A Civil Randevú Szervezőbizottságának megválasztása
4. A Civil Fórum Szervezőbizottságának megválasztása
5. Időszerű kérdések
Soros elnök: Lisztóczki Mónika, Kulturális szekció (szeptember 7-től október 4-ig)

November 8. szerda 16.30 EKMK-Civil Ház
1. Eger MJV tájékoztatója az Európa Kulturális Fővárosa pályázatról
Felelős: Badacsonyiné Bohus Gabriella, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szekció
2. Eger MJV szociális koncepciójának bemutatása, civil részvétel lehetőségei
Felelős: Jakabné Jakab Katalin, Szociális-Egészségügyi-és Karitatív Szekció
3. Az ECK hálózati együttműködésének tapasztalatai
Előadó: Gál Sándor, Felnémeti Szekció
4. Időszerű kérdések
Soros elnök: Badacsonyiné Bohus Gabriella, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szekció 
(október 5-től november 8-ig)

December 13. szerda 16.30 EKMK-Civil Ház
1. Napirend előtti tájékoztatók
2. Az ECK együttműködési megállapodásainak értékelése
3. A Civil Randevú programjának elfogadása
4. A Civil Fórum programjának elfogadása
5. Időszerű kérdések
Soros elnök: Mácsár Bea, Szabadidő Szekció (november 9-től december 6 vagy 13-ig)



2018. Január 12. péntek 
CIVIL RANDEVÚ

Január 17. szerda 16.30 EKMK-Civil Ház
1. Napirend előtti tájékoztatók
2. Az ECK Kommunikációs Bizottságának beszámolója
3. Tájékoztató a Civil Alap felhívásról, bírálati szempontok tárgyalása
4. Az SZJA 1%-os kampány feladatai
5. Időszerű kérdések
Soros elnök: Radics Istvánné, Érdekvédelmi Szekció (december 6 vagy 13-tól január 17.)

Február 21. szerda 16.30 Városháza díszterme
XIX. Egri Városi Civil Fórum

Március 7. szerda 16.30 EKMK-Civil Ház
1. Napirend előtti tájékoztatók
2. Az új Egri Civil Kerekasztal megalakulása
3. Az Egri Civil Kerekasztal delegáltjainak, állandó és ad hoc bizottság tagjainak 
megválasztása
4. Időszerű kérdések
Soros elnök: a civil fórum levezető elnöke

A civil alap 
A civil alap küldetése: Az egri civil fórum hálózatát száz szervezet alkotja, amelyekben 
több ezer önkéntes munkálkodik a városért. A hálózat szakmai programjaihoz az önkor-
mányzat – 2013 óta változatlan összegben – biztosít pályázati forrást, a civil alapot. Az 
alap küldetése a lokálpatriotizmus erősítése, a közösségi aktivitás fenntartása. A pályá-
zati programot megvalósító szervezetek több milliós nagyságrendű önkéntes munkával 
növelik meg a kapott tőkét. 
A pályázatok döntéselőkészítő bírálatát a fórum által választott civil alap bíráló bizottság 
végzi. A bizottságban nyolc szakmai területet és két városrészt képviselő tag kap helyet. 
A képviselőtestület bizalmát jelzi, hogy a bizottság által előterjesztett bírálatot eddig kor-
rigálás nélkül szavazta meg.  

III. KÖZÖS ÉRDEK, KÖZÖS ÉRTÉK
A két évtizede töretlenül működő az Egri Városi Civil Fórum, legnagyobb tőkéje: a bi-
zalom.  A fórum végrehajtó, koordináló testülete az Egri Civil Kerekasztal elkötelezett a 
közösségi értékek és a konstruktív partnerség mellett. A civil delegáltak a közös értéke-
ket és közösségi érdeket képviselik önkormányzati bizottságokban. 
A hálózat infrastrukturális háttérét az Egri Civil Ház és a Felnémeti civil ház biztosítja. A 
civil együttműködés alapelveit  Egri Civil Kódex foglalja keretbe. 



Az önkormányzat legitim partnerének tartja a civil hálózatot. Az együttműködés tar-
talmait megállapodásban rögzítette. Az önkéntes munka elismerésére „Pro Agria” civil 
szakmai díjat alapított, melynek felterjesztésére a kerekasztal jogosult.

A szektoron belüli és a partnerekkel folytatott együttműködés közös érdek, amely közös 
értékekkel gazdagítja a várost. Ilyen értékeknek tekinthetők a város polgárainak közér-
zetét javító szolgáltató tevékenységek az egészségügy, ismeretterjesztés, kultúra, érdek-
védelem, környezetvédelem, sport, szabadidő területén. Így vannak jelen a hálózat ön-
kéntesei a hétköznapokban, ugyanakkor fontos értéknek tartják a közösség ünnepeit is. 

Eger Ünnepe
Egriek – civil szervezetek, önkormányzat, vállalkozói szektor - együttműködésével való-
sul meg legnagyobb közösségi rendezvény az Eger Ünnepe, minden év szeptemberében. 
A polgárok, városba látogató turisták, vendégek betekinthetnek Eger közösségi életébe. 
A színes programok lehetőséget adnak a tartalmas együttlétre. 

Egri civil randevú 
A decemberi hálózati ünnep, olyan családias hangulatú, ugyanakkor emelkedett találko-
zó, amelyen civilek saját közösségeik kimagasló önkénteseit köszöntik. Az önkormány-
zat képviselőinek jelenlétével és támogatásával ismeri el ennek a közösségépítő rendez-
vénynek a létjogosultságát.

Műhelyeink
Sajátos egri érték a civil szervezetek tagjainak önképző köre. Az egri civil szervezetek 
képviselői természetes fórumaik (városi civil fórum, kerekasztal ülések) mellett a háló-
zat fejlesztését, illetve az önkormányzati feladatellátásban vállalt kötelezettségek ellátását 
segítő szakmai konzultációkon, továbbképzéseken (civil műhely) vesznek részt. A civil 
műhely évente 1-2 alkalommal kerül megrendezésre.
A kerekasztal kisebb létszámú munkacsoportjai a munkatervben meghatározott üteme-
zés szerint vitatják meg, készítik elő az időszerű szakmai feladatok megvalósítását. 

Az utóbbi négy év műhelytémái:  
2014-ben Civil stratégia (Egri civil ház és szolgáltató központ)
2015-ben Eger Ünnepe rendszerének megújítása
  (Egri civil ház és szolgáltató központ)
2015-ben A Pro Agria szakmai díj felterjesztési szabályzat (Felnémeti civil ház)
2016-ban Civil alap rendszere, bírálati szempontok, felhívás
  (Felnémeti civil ház)
2016-ban Eger Ünnepe (EKMK Egri civil ház) 
2017-ben Egri civil hálózat (Felnémeti civil ház)

Az egri civil hálózat 2011-ig országos hálózatok tagjaként, illetve megyei hálózati köz-
pontként képzéseket, konferenciákat, szimpóziumokat rendezett. A pályázati források 
beszűkülése miatt az utóbbi öt évben elsősorban városi szolgáltató, információs és ta-



nácsadó szerepet tölt be. A hálózat 2007-ben indított el a „Párbeszéd a partnerségért” 
szimpóziumok sorozatát, amelyen az egri hálózat és a hazai civil szférában elismert szak-
emberek vettek részt.

Az Egri párbeszédek témái:
2007-ben   A formális demokrácia jelenségei 
2008-ban  Milyen partnerek vagyunk?
2009-ben A partnerség próbája
2010-ben Párbeszéd a közkincs kerekasztalokról
2011-ben Megyei civil képviselet, civil kontroll 
2012-ben   Részvétel és képviselet 
2014-ben A közösségi érdek és a hálózat
2015-ben Helyzetben (város; kistérség; megye− ország)
2016-ban A civil mozgalmak és a civil szektor helyzete az új típusú erőtérben
2017-ben A civil érdekképviselet törvényi keretei, távlata

Kiadványaink
Első lépések (2004); A partnerség története (2005); Második lépés (2006); Párbeszéd 
füzetek 1,2,3,4,5. (2007, 2008, 2009, 2010, 2011); Közművelődési Tanácsok Magyaror-
szágon- Egri Közművelődési Tanács/ 17-29.o.(2008); Közös érdek, közös érték (2011); 
Részvétel és képviselet (2012); Húsz év a város szolgálatában (2015); Egri civil kalauz 
(2017) 
Húsz év a város szolgálatában –információs tablókon a civil házban

Partnerségben
Meghatározó értékei a civil hálózat eddigi tevékenységének a partnerekkel kötött együtt-
működési megállapodások. A három partneri megállapodás alapvető tételit tartalmazó 
részletek betekintést adnak a részvétel felelősségét vállaló civil összefogás erejéről, táv-
latosságáról. 

1. Önkormányzattal
„Együttműködési megállapodás, amely megköttetett Eger Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.), képviseli a polgármester, és az Egri Civil Kerekasztal 
(3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.), képviseli: soros elnök, között 2013. december hó-
napjának 14. napján az alábbiakban megfogalmazott gondolatok, feltételek mellett:
A) A megállapodás céljai.
A Felek által annak kölcsönös elismerése és összefoglalása, hogy eddigi több mint egy 
évtizedes együttműködésükben az egri polgárok’ életminőségének, általános közérze-
tének javítása érdekében mindkét fél számára hasznos, széles körben elismerést kiváltó 
eredményeket értek el.
További törekvésük, hogy meghatározzák a jelenlegi társadalmi fejlettség szintjén a ci-
vil-önkormányzati partnerségben a civil részvétel kereteit.



B) A Felek együttműködésének eddigi eredményei
4. Felek több mint egy évtizede közös erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy 
az önkormányzati kötelező feladatvállaláshoz nem tartozó, de a polgárok életminőségét 
javító, különböző programok,rendezvények szervezésével és a társadalmi igények mind 
szélesebb
körű kielégítését biztosító civil szolgáltatásokkal Eger az itt lakók és az ide látogatók 
részére színes, vonzó, élhető város legyen.
5. Az Önkormányzat a Felek közötti kapcsolatrendszer hatékonyabb együttműködésé-
nek
Biztosítása érdekében civil kapcsolatok tanácsnokát választott, aki a közgyűlésben a civil
ügyek felelőse, képviseli a civil érdekeket. Az Önkormányzat a Felek közötti
kapcsolatrendszer személyi feltételének biztosítása érdekében civil referenat alkalmazott.
7. AZ ECK által delegált kerekasztali tagok külső, szavazati joggal nem rendelkező szak-
értőként részt vehetnek az Önkormányzat bizottságainak munkájában.
8. Az ECIK évenkénti rendszerességgel találkozót, munkamegbeszéléseket szervezett a 
kerekasztal tárgyaló delegációja, valamint az Önkormányzat tisztségviselő[, a közgyűlés 
tanácsnokai, képviselöi, és a frakcióvezető(k) között. Ennek során feltárták az együtt-
működésben levő előnyöket és hiányosságokat. Igyekeztek közös álláspontot kialakítani 
a várost érintő legfontosabb kérdésekben. Törekednek az együttműködés elmélyítésére.
Az Önkormányzat Közgyűlésének 38/2011. (X. 28.) rendelete alapján „Pro Agria” szak-
mai dij adományozható a civil szférában kiemelkedő vagy tartósan magas szlnvonalú 
tevékenységet végző szervezet vagy személy részére. A dijra az Egri Civil Kerekasztal 
javaslatot tehet.
C) Az együttműködés jövőbeni céljai to. Önkormányzat a jelen kapcsolat rendszerbeii 
lévő, az előzőekben összegzett értékek és eredmények ismeretében az Egri Civil Fórumot 
és annak demokratikusan választott szervezeti egységeit az egri civil szektor kiemelke-
dő jelentőségű, aktív társadalmi formáló erőként megjelenő közösségeként ismeri el, ti. 
ECK vállalja, hogy a vele együttműködő civil szervezetek munkáját összefog,a, koordi-
nálja, ismerteti velük az Önkormányzati tórekvésckct, összegzi, továbbítja az Önkor-
mányzatnak az ezekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. A Felek ezzel is biz-
tosítani kívánják, hogy minél szélesebb körű negegyezés alakulhasson ki a város életét 
érintő legfontosabb kérdésekben.

14. Önkormányzat a város költségvetésében is külön círnszámon szerepelteti a civil szer-
vezetek szakmai Fejlődését és együttműködését szolgáló Civil Alapot. A felhasználásra 
az Önkormányzat pályázatot lr ki, a támogalásokról a Civil Alap BIrálá Bizottsága javas-
lata alapján dönt. Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a támogatást legalább a 2013. 
évi szinten biztositsa.

16. Önkormányzat a jelen megállapodásban vállalt célok megvalósításához biztosítja az 
Egri Civil Ház (Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) működéséhez szükséges infrastrukturális 
feltételeket. Az ECK vállalja, hogy mozgósitja a civil szervezeteket és segítséget nyújt 
annak érdekében, hogy működésükhöz és programjaik megvalósításához más pályázati 
forrásokhoz is hozzájussanak.



A partnerség folyamatosságához. az együ.ttműködés valamint a kölcsönös és időszerű 
tájékoztatás érdelcében Önkormányzat civil tanácsnokot választ, valamint a civil szer-
vezetekkel való kapcsolattartás érdekében fenntartja a Polgármesteri Hivatalban a civil 
referensi munkakört.

19. A széleskörű nyilvánosság és az egri polgárok mind teljesebb tájékoztatása érdekében 
a két szektor együttműködése során keletkező értékekről, eredményekről, tapasztalatok-
ról és ezek fejlesztési lehetőségeiről közös sajtótájélcoziatót szerveznek.”

2. Egri Kulturális és Művészeti Központtal
Együttműködési megállapodás, amely megköttetett az Egri Civil Kerekasztal (Eger, Baj-
csy-Zsilinszky u 9.), képviseli a soros elnök, valamint az Egri Kulturális és Művészeti 
Központ (Eger, Bartók Béla tér 6.), képviseli az igazgató között az alábbiakban megfogal-
mazott gondolatok és feltételek mellett:

1. Értékeket teremtő előzmények
Az egri civil szervezetek összefogása megteremtette a helyi civil-önkormányzati együtt-
működés alapját és kereteit. A részvétel és képviselet elvén nyugvó partnerség két év-
tizede szolgálja az önkormányzati feladatellátást, a közérdekű feladatok megoldásához 
szükséges egyetértés fenntartását. A partnerség értékeit, a kölcsönösség elvére épített 
feladatait a 2014-től érvényben lévő a civil-önkormányzati együttműködés tartalmazza.
Az egri civil összefogás hálózattá fejlődéséhez meghatározó módon járultak hozzá az 
önkormányzati alapok, valamint az egri civilek háza (továbbiakban ECH).
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az ECH működtetőjének 2016. január 1-i ha-
tállyal az Egri Kulturális és Művészeti Központot (továbbiakban EKMK) bízta meg. Az 
egri civil szervezetek és az intézmény együttműködésének több évtizedes hagyománya 
van.
  
2. A megállapodás célja, 
2.1. A Felek által annak kölcsönös elismerése és összefoglalása, hogy eddigi több mint 
egy évtizedes együttműködésükben az egri polgárok életminőségének, a közösségi mű-
velődés javításának érdekében mindkét fél számára hasznos, széles körben elismerést 
kiváltó eredményeket értek el.

2.2. További törekvésük, hogy keretbe foglalják a partnerség szakmai, közösségi és em-
beri tényezőit, feladatait, építsenek a város történetében létrehozott értékekre, mintákra, 
távlatot biztosítsanak és ösztönözzék a közösségi kezdeményezéseket, ezáltal gyarapítsák 
a város közéletében aktívan és felelőséggel résztvevő polgárok táborát.

2.3. A felek körvonalazzák a partnerség tartalmát, amely kiterjed a közösségfejlesztésre, 
a humánerőforrás bővítésre, a kulturális sokszínűséget biztosító önkormányzati felada-
tokban való együttműködésre, valamint a városimázst és a demokratikus hagyományok 
erősítő folyamatokban való közös részvételre.
3. A célokat, kölcsönös érdekeket szolgáló együttműködés irányai 



3.1. A város civil szervezeteinek működését, szakmai tevékenységük fejlődését, belső de-
mokratizmusát segítő ismeretterjesztő, tanácsadó tevékenység.
3.2. A város kulturális, művészeti életét, hagyományait, valamint az egészséges életmó-
dot gazdagító szervezetek programjainak megvalósítása.
3.3. A tehetséggondozás, valamint az amatőr népművészeti, művészeti tevékenység nép-
szerűsítése. 
3.4. A közösségfejlesztés. 
3.5. A városrészek történelmi, kulturális, szabadidős kezdeményezéseinek felkarolása.
3.6. Az egri civil hálózat értékeinek gyarapítása.
3.7. A város legnagyobb közösségi rendezvényének az Eger Ünnepének megrendezése. 
3.8. A nyilvánosság biztosítása a médiákban. 
3.9. Az Egri civil ház működtetése.

Eger, 2017. január 13.

3. Média Eger Nonprofit Kft.-vel
Együttműködési megállapodás, amely megköttetett a mai napon a Média Eger Nonprofit 
Kft. (3300 Eger, Törvényház u. 13.) képviseli az igazgató, másrészről az Egri Civil Ke-
rekasztal (3300 Eger Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) képviseli: a soros elnök között az alábbi 
feltételek mellett.

1. A felek a városban élők tájékoztatását szolgáló együttműködésük alkalmával megfo-
galmazták a bennük lévő igényt, hogy az egri polgárok életét jelentős mértékben formáló 
civil szektor tevékenységéről megfelelő és rendszeres nyilvánosságot kell biztosítani.

2. Ezen nemes közérdeklődésre számot tartó cél elérese érdekében jelen megállapodás-
ban rögzítették egy közös televíziós műsor, valamint az Egri magazin újságban egy civil 
tartalmú rovat létrehozásának és fenntartásának folyamatában a felek feladatait. 

Záradék:
Az együttműködési megállapodást a felek határozatlan időre kötik, melyet csak rendkí-
vüli körülmény esetén, egymás és a közvélemény nyilvános és kölcsönös tájékoztatása 
mellet bontanak fel.

Ezt a megállapodást a felek mint akaratukkal mindenben egyezőt a 14. Eger Városi Civil 
Fórum egyetértésével 2013. április 10-én írták alá.

IV. CIVILEK ÉRTED, ÉRTÜNK
A félezer egri civil szervezet egyötöde vállalja az együttműködést. Ha nem lenne a kere-
kasztal, tudjuk, hogy akkor is lennének civil akciók, de mennyivel egyszerűbb a városve-
zetés és képviselőtestület dolga, ha tájékoztatni, mozgósítani kell a város érdekében, vagy 
biztosítani akarja a szükséges felelős részvétel a döntéselőkészítésben, forrásteremtésben. 



Milyen minőséget jelent a városi polgárnak a sok szolgáltató szervezet, amely égészségé-
nek megőrzéséhez, gyermekei tehetségének kibontakoztatásához, szabadidejének tartal-
masságához, vagy éppen egy közösség érdekeinek kifejezéséhez keres partnert, de nem 
talál ilyen illetékességű hivatalt. 
A városért szervezetten fellépő önkéntes munka értékét ismeri el az önkormányzat díja 
és az Egri Civil Kerekasztal oklevele. 

„Pro Agria” Civil szakmai Díj 
I. Fejezet
EMJV Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X. 28.) önkormányzati rendelete a helyi 
kitüntetések, díjak elismerő címek alapításáról és adományozásáról

RENDELETKIVONAT  
4. § 
(11) „Pro Agria” szakmai díj adományozható az 1-10 bekezdésekben nem szabályozott 
területen kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú tevékenységet végző, Eger város 
fejlődéséhez, jó hírnevéhez eredményesen hozzájáruló szakembernek. A díjból évente 2 
adományozható, amelyből 1 díj a civil szférában tevékenykedő szervezete vagy személy 
részére adományozható.
 
17. §
 
(1)  A kitüntetések átadása
 
g) a „Pro Agria” szakmai díjak közül civil szférában adható díj esetén Eger Ünnepén
 
18. §
 
(1)  A kitüntetésre ajánlást bárki tehet.
 
a)     Az ajánlást Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez kell benyújtani:
 
d) A „Pro Agria” szakmai díjak közül …a civil szférában adható díj esetén június 30-ig.
 
19. §
 
(a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a „Pro Agria” civil szférában adható díjra az 
Egri Civil Kerekasztal soros elnöke tehet javaslatot. 
  
 



II. Fejezet
AZ EGRI CIVIL KEREKASZTAL 
DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK ALAPELVEI
Az ECK, mint EMJV Önkormányzatának partnere, a vonatkozó önkormányzati rende-
letnek megfelelően alakította ki a díjra történő felterjesztés alapelveit az alábbiak szerint.  

1. A díjra történő ajánlás feltételei
a) Az alapelveket és formai követelményeket az Egri Civil Kerekasztal (továbbiakban 
ECK)  előterjesztésében a 2016. évi Eger Városi Civil Fórum elfogadta és az Egri Civil 
Kódex mellékleteként rögzítette. 

b) Szervezet/személy jelölése 
Jelölésre az ECK szekciói jogosultak. Minden szekció egy szervezetet, vagy egy személyt 
jelölhet. A jelölést a szekcióvezetők készítik elő, a szekciót alkotó szervezetek képviselő-
ivel történő egyeztetési kötelezettség mellett. Az előkészítés időszakában megengedett a 
kerekasztal szekciói közötti egyeztetés.

c) A jelöltek ajánlási anyagát (pályázatát) – a rendeletben meghatározott módon – a 
szekcióvezetők nyomtatott formátumban készítik el, és azt személyesen adják át az ECK 
soros elnökének. A pályázatok leadásának rendje minden évben az önkormányzati ren-
deletnek megfelelő határidővel.  

d) A pályázati határidőt követő egy héten belül az ECK soros elnöke elkészíti a szekciók 
által javasolt szervezetek/személyek listáját. Összehívja a szekcióvezetők döntéselőkészí-
tő testületét, amely jogosult a díjra történő ajánlásra. 
A soros elnök gondoskodik arról, hogy az alapelveknek megfelelő pályázatok kerüljenek 
a listára. A soros elnök a jelölőlistán szereplők pályázatát az ülés előtt tanulmányozásra 
átadja a szekcióvezetőknek. 

e) A jelölőlistán maximum annyi szervezet vagy személy szerepelhet, amennyi szekciója 
van az Egri Civil Kerekasztalnak. Az előkészítő jelöltlistán szereplők személyiségi jogai-
nak tiszteletben tartása érdekében a szekcióvezetők titoktartásra kötelezettek. 

f) A szekcióvezetők nyílt szavazással, 2/3-os szavazati aránnyal döntenek a jelölőlistára 
kerülő maximum 3 jelöltről. 

g) A szekcióvezetők által elfogadott jelölést a soros elnök az ECK munkaterv szerinti, 
vagy rendkívüli ülésén ismerteti. A jelöltek pályázatát az érintett szekcióvezető olvassa 
fel a kerekasztal tagjai előtt. Az ülésen jelenlévő kerekasztal tagok titkos szavazással dön-
tenek a díjra jelölt egy szervezetről vagy személyről. Szavazategyenlőség esetén a titkos 
szavazást meg kell ismételni.

h) A soros elnök az ECK döntésének megfelelően terjeszti fel civil szakmai díjra a jelöltet 
Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének.



2.  A díjra történő ajánlás alapelvei
2/1. Szervezet jelölhető, amennyiben 
- minimum10 éves töretlen a szervezet tevékenység; 
- a szakmai területén bizonyított aktivitása mellett, hálózati együttműködést szervező, 
segítő tevékenységet végez;
-partnerséget generáló pályázat, program gazdája;
- az egri civil fórum szervezeteként rendszeres résztvevője közösségi akcióknak, rendez-
vényeknek;
- kapcsolatépítő tevékenységével szolgálja az egri civil szektor értékeinek népszerűsíté-
sét;
- sajátos értékeivel járul hozzá a város hazai és nemzetközi kapcsolatainak gazdagításá-
hoz; 
- igazolt részvétellel segíti az önkormányzati feladatellátást.
 
2/2. Személy jelölhető, aki
- minimum 10 éve cselekvő részese egri székhelyű civil szervezetnek, továbbá legalább öt 
éve aktívan vesz részt a városi civil fórum munkájában;
- önzetlenül képviseli a független civil részvétel értékeit;
- az egri civil hálózat fejlesztésében példamutató munkát végez;
- közreműködik a városi civil fórum és/vagy a hálózati civil ünnepek szervezésében/
megvalósításában;
- szakmai tevékenységet végez az ECK bizottságaiban, munkacsoportjaiban;
- a választott civil szekció tagjaként segíti a hálózati együttműködést; 
- egyéni szakmai teljesítményével hozzájárul a város szellemiségének, jó hírnevének erő-
sítéséhez.

„Pro Agria” díjasaink
Bárdos Ferenc – Életfa Környezetvédő Szövetség (2012)
Román Gáborné – „Civil Érték” Közhasznú Egyesület (2013)
Mácsár Beáta – Forrás Diák Sport Kör (2014)
Egri Civil Kerekasztal (2015)
Jakabné Jakab Katalin – Egri Cukorbetegek Egyesülete (2016)
Gál Sándor – Életminőségért Alapítvány (2017)
Badacsonyiné Bohus Gabriella „Pro Agria” turizmusért szakmai díj – Egyesület Eger 
Idegenforgalmáért (2013)
Dr. Renn Oszkár – „Pro Agria” szakmai díj – Szent György Lovagrend (2015)

A „Pro Agria” civil szakmai díjjal kitüntetett Egri Civil Kerekasztal tagjai 
Egészségügyi, Szociális és Karitatív szekció
Jakabné Jakab Katalin – Cukorbetegek Egri Egyesülete
Farkasné Juhász Margit – Eger Védőnői a Családokért Alapítvány
Szente Edina – Egri családsegítő Alapítvány
Huszár László – Májbetegek és Transzplantáltak Egyesülete
Bécsi Márton – Szalai Környezetvédő és Ifjúsági Egyesület



Felnémeti szekció
Vallusné Farkas Andrea – Magyar Vásár Kulturális Egyesület 
Urvári Sándor – Paraqua Alapítvány
Takács Zoltán – Felnémet Kultúrájáért Alapítvány
Gál Sándor – Kisdobos Környezetvédő és Kulturális Egyesület
Felsővárosi szekció
Botkáné Némedi Ibolya – Zöldpanel Egyesület
Kovács Ildikó – Mentaház Egyesület
Kolmann Gyuláné – Csre Kör Egyesület
Ifjúsági szekció
Nagyidai Tamás – Eger Kapu Kulturális Alapítvány 
Gyarmati Györgyné – PALETTA családokért, Gyermekekért Alapítvány
Jogi és érdekvédelmi szekció
Radics Istvánné – ÉFOÉSZ Heves Megyei Szervezete
Mihalik Istvánné – Heves Megyei Hallássérültek Egyesülete
Bányász Róbertné – Egri Barátnők a Jövőért Egyesület
Kósa László – Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet
Román Gáborné – „Civil Érték” Közhasznú Egyesület
Kereskedelmi és Idegenforgalmi szekció
Dadacsonyiné Bohus Gabriella – Egyesület Eger Idegenforgalmáért
Horváth Mátyás – Eger magánszálláshelyek Egyesület
Haász Tamásné – Falusi Turizmus Egyesület Heves Megyei Szervezete
Bíróné Nagy Szilvia – Egri Borút Egyesület
Kulturális szekció
Lisztóczki Mónika – Lajtha László Néptánc és Népzenei Egyesület
Somodiné Jámbor Ildikó – Kálnoky László Kulturális és Művészeti Egyesület
Bimbó Zoltán – Cantus Agriensis Kulturális Egyesület
Simon Klára – Egri Zenészek Egyesülete
Sport szekció
Dr. Nagy Árpád – Egri Torna Clun
Pál József – Széchenyi Sport Club Egyesület
Tóth Péterné – Szöcskék Akrobatikus Rock and Roll TSE
Szilva Jánosné – Egri Senior Úszóklub
Jacsó Adrien – Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesülete
Szabadidő szekció
Fajka Péter –  Régi Járművek Egri Egyesülete
Mácsár Beáta – Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület
Fűrész János – Ezüstidő Szabadidős Egyesület
Erdélyi Albertné – Egri Folt-Tündérek
Tudományos és Ismeretterjesztő szekció
Dr. Varga Gyula – Egri Eszterházy Főiskola
Dr. Renn Oszkár – Gyermekek Gyógyításáért Alapítvány
Bolyki Ferenc – GTE Egri Szervezete
Hollier Paquet Mónika – Univerzum klub



Egri Civil Kerekasztal oklevele
Az oklevél küldetése a hálózat jövőbe mutató szerepének erősítése, az éves munka elis-
merése, illetve a „Pro Agria” civil szakmai díjra jelölés megalapozottságának elősegítése. 
A jelöltek körének kialakítását széleskörű demokratizmus, és konszenzusos döntéselő-
készítő tevékenység biztosítja. A kerekasztal oklevelét minden évben az Egri civil ran-
devún adják át.
Az elismerés formái
 „Díszoklevél”és tárgyjutalom – az „Év Szekcióvezetője” 
„Díszoklevél” és tárgyjutalom – az „Év Önkéntese” 
„Díszoklevél” és tárgyjutalom – az „Év civil támogatója” 
„Oklevél” – a szekció önkénteseinek 
„Emléklap” – a jubiláló közösségek számára 

Elismerő oklevéllel kitüntetettek 2016-ban

Díszoklevél 
az „Év önkéntese” -  Kósa László (Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet)
az „Év szekcióvezetője” - Radics Istvánné (Jogi és Érdekvédelmi szekció)
az „Év civil támogatója”: FM 7 Rádió

„Szekció Oklevelek”
Huszár László - Egészségügyi Szociális és Karitatív szekció 
Vitkóczi Jánosné - Felnémeti szekció 
Kovács Ildikó - Felsővárosi szekció
Somfai Tiborné – Jogi és Érdekvédelmi szekció
Tari Tünde - Kereskedelmi és Idegenforgalmi szekció
Dr. Estók Bertalan - Környezetvédelmi és Urbanisztikai szekció
Lisztóczki Mónika - Kulturális szekció
Szilváné Grafjódy Eszter - Sport szekció
Megyesi Iván - Tudományos és Ismeretterjesztő szekció

„Jubileumi Emléklap”
41 év – SINOSZ Heves Megyei Szervezete
40 év – Lajtha László Népzenei és Néptánc Egyesület
35 év – ÉFOÉSZ Heves Megyei Szervezete
30 év – Gajdos Kulturális Egyesület
25 év – Dobó katica Nyugdíjas Szervezet
20 év – Egri testedző Club
20 év – Falusi Turizmus Heves Megyei Szervezete
15 év – Egri Borút Egyesület



V. AZ EGER VÁROSI CIVIL FÓRUM SZERVEZETEI

Magyarázat: 
- félkövér betűvel: tavaly is regisztráltak
- félkövér dőlttel: idén regisztráltak, tavaly nem
- normál betűvel: tavaly regisztráltak, idén nem

Egészségügyi, szociális és 
karitatív szekció Képviselő Cím Telefon E-mail 

BEN-Autista és Autisztikus 
Gyermekekért Közhasznú 
Egyesület 

Katona Ildikó Eger, Sólyom u. 8.  30/518-50-33 ildi.katona70@gmail.com 

Cukorbetegek Egri Egyesülete Jakabné Jakab Katalin 
szekcióvezető Eger, Cifrakapu u. 122. 36/326-551; 

70/366-37-78 egridiab@gmail.com 

Eger Város Védőnői a Családokért 
Alapítvány 

Farkasné Juhász Margit 
CABB Eger, Egri u. 58. 30/538-85-96 fajuma56@gmail.com 

Egri Családsegítő Alapítvány Szente Edina Eger, Kertész u. 3. 36/785-880 
30/583-8589 ecsa1991@gmail.com 

Egri Szív Egyesület Vincze-Pap Kálmánné Eger, Könyök u. 8.  20/546-18-09 
36/421-268 vpknezs@gmail.com 

Egri Veseklub Horváth Istvánné Eger, Egri csillagok u. 
27. 20/439-6789 hnemarica@gmail.com 

Ételt az Életért Kh Egri Irodája Ivicz Éva  Eger, Tűzoltó tér 5.  30/368-26-10 kamala.srs@gmail.com 

Gondviselő Alapítvány Patkós Attila Eger, Szarvas Gábor u. 1. 36/317-878 
30/908-5626  

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület Kékesi Györgyné Eger, Károlyi Mihály u. 4. 30/626-5498 kekesi.gyorgyne@maltai.hu 

Magyar Rákellenes Liga Egri 
Alapszervezete Bak Imréné Eger, Vallon u. 35. 3/9. 70/627-3445 bakimre68@gmail.com 

Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 
Szervezete Mező Györgyi Eger, Klapka u. 9. 20/232-07-08 mezo.gyorgyi2@gmail.com 

SOS VoxHumána Telefonszolgálati 
Alapítvány Pfaffné Lovászi Mária Eger, Hadnagy u. 34. 30/601-79-69 marialidia56@gmail.com 

Szalai Környezetvédelmi és 
Ifjúsági Egyesület Bécsi Márton Eger, Árnyékszala u. 84. 30/295-97-65 

70/411-96-99  

 
     

Érdekvédelmi és jogi szekció NÉV CÍM TELEFON E-MAIL 
„Civil Érték” Közhasznú Egyesület Román Gáborné Eger, Bajcsy-Zs. u. 9. 20/557-64-26 romaja1206@gmail.com 
56-os Szövetség Egri Szervezete Markó Katalin Eger, Széchenyi u. 44. 2/498-33-84 markokati2016@gmail.com 

Aranykapu Alapítvány Somogyiné Bozó Ilona Eger, Szalapart u. 81.  aranykapualapitvany@gmail.
com 

Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet Kósa László Eger, Knezich u. 8.  laszlokosa33@gmail.com 

ÉFOÉSZ Heves Megyei Szervezete Radics Istvánné 
szekcióvezető Eger Pacsirta u. 6. 30/665-4325 efoeszeger@gmail.com 

Egri Barátnők a Jövőért Egyesület Bányász Róbertné Eger, Bajcsy-Zs. u. 9. 20/345-23-73 agibanyaszne@gmail.com 
FET Dobó István Nyugdíjas Klub Farkas Attila Eger, Kossuth u. 12. 30/289-01-92  
Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok 
Alapítvány Császárné Gyulai Ágnes Eger, Bartók Béla tér 6. 30/985-01-38 csaszarne.gy.agnes@gmail.co

m 
Heves Megyei Hallássérültek 
Egyesülete 

Mihalik Istvánné 
CABB Eger, Koháry út 10. 2/b. 30/5471-039 mihalik.istvanne@freemail.hu 

Heves Megyei Önk. Örökzöld 
Nyugdíjas Klub Marmoly György Eger, Kossuth u. 9. 20/581-56-07 marmolygyorgy@gmail.com 

Kis Balázs Alapítvány Apáti Éva Eger, Szalapart u. 84. 36/427-455 asz02@freemail.com 
Májbetegek és Transzplantáltak 
Egyesülete Huszár László Eger Bajcsy-Zs. u. 9. 30/649-26-61 huszarlaci53@gmail.com 

MEASZ Heves Megyei Szervezete Viczián Zoltán Eger, Vallon u. 21. 3/11   
Mozgássérültek Heves Megyei 
Egyesülete Vámos Józsefné Eger, Rózsa K. u. 21. 20/439-4618 egermhe@gmail.com 

Nagycsaládosok Egri Egyesülete Joóné Virág Erzsébet Eger, Servita u. 50. 30/633-73-06 nagycsaladosokegriegyesület
e@gmail.com 

Nyugdíjasok Heves Megyei 
Szövetsége Bujdosó Sándorné Eger, Csákány u. 21. 70/945-15-66 hevesnyd@vipmail.hu 

OFE Heves Megyei Szervezete Dr. Fazekas Mihály Eger, Torony u. 1–3. 30/718-81-61 dorareka@gmail.com 
Padlás Értékközvetítő Alapítvány Kavalecz Emese Szihalom, Deák F. u. 42. 20/42-33-59 kavaleczemese@gmail.com 
Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei 
Egyesülete Kovács Istvánné Eger, Ady Endre u. 10. 70/5125-311 maxeger@gmail.com 



Felnémeti szekció     

Felnémet Kultúrájáért Alapítvány Takács Zoltán Eger, Sánc u. 40. 70/625-9079 tuka9@freemail.hu 
Felnémeti Civil Társaság Vallusné Farkas Andrea Eger, Pirittyó u. 58. 70/945-44-24 vallusne.andi@freemail.hu 
Kisdobos Környezetvédelmi és 
Kulturális Egyesület F. Gál Sándor CABB Eger, Fenyő u. 4. 20/217-9542 fgs951@gmail.com 

Magyar Vásár Kulturális Egyesület Vallusné Farkas Andrea 
szekcióvezető Eger, Pirittyó u. 58. 70/945-4424 

36/788-715 vallusne.andi@freemail.hu 

Paraaqua Alapítvány Urvári Sándor Eger, Almárvölgyi u. 22. 20/779-0382  

Felsővárosi szekció     

Csere Kör Egyesület Kolman Gyuláné Eger, Cifrakapu út 1/2 70/550-7210 kolmangyulane@gmail.com 
Mentaház Egyesület Kovács Ildikó  Eger, Rákóczi F. u. 1. 2/5 30/851-8369 mentahazegyesület@gmail.com 
Vidám Mancsok Állatvédő 
Egyesület Fodorné Vincze Ildikó Eger, Vallon u. 7.   

Zöldpanel Egyesület Botkáné Németi Ibolya 
szekcióvezető Eger, Vallon u. 1. 30/218-0135 botkane.ibolya@gmail.com 

Idegenforgalmi és 
kereskedelmi szekció     

Egri Borút Egyesület Bíróné Nagy Szilvia Eger, Foglár u. 2/2. 30/324-4711 egriborut@gmail.com 
Egri Magánszálláshelyek Egyesület Horváth Mátyás CABB Eger, Kisfaludy u. 6. 20/468-9551 matyas.horvath@gmail.com 

Egyesület Eger Idegenforgalmáért Badacsonyiné Bohus 
Gabriella szekcióvezető Eger, Hell M. u. 8. 36/414-006 

30/276-1181 
badacsonyine.gabi@gmail.co
m 

Heves Megyei Falusi Turizmus 
Egyesület Haász Tamásné Eger, Torony u. 1-3 30/755-0358 magdalena2@freemail.hu 

Kereskedők Eger Belvárosáért 
Egyesület Hajdú Gyögy Eger, Bajcsy u. 9. 20/947-5893 egri.belvaros@gmail.com 

 
 
 

    

Ifjúsági szekció     

„PALETTA” Családokért, 
Gyermekekért Egyesület Gyarmati Györgyné Eger, Szarvas G. u. 5. 2/31. 70/317-2221 palettaegyesület@gmail.com 

Baba Kocsi Fitness Katonáné Fekete Tímea Eger, Tittel Pál út 4. 
fsz. 1 30/651-2772 fetimi86@gmail.com 

Eger Kapui Kulturális Alapítvány Nagyidai Tamás Eger, Pirittyó u. 19. 70/597-0627 narlo89@gmail.com 
egerkapu@gmail.com 

Érted Agria Alapítvány K. Fekete Mária Eger, Bolyki u. 5.  30/326-8336 k.fekete.maria.eszter@gmail.
com 

Konszenzus Alapítvány Jékli Gergő Eger, Deák F. u. 25.  30/469-56-55 konszenzus.eger@gmail.com 

Környezetvédelmi és 
Urbanisztikai szekció     

Életfa Környezetvédő Szövetség Tóth Péterné Eger, Bajcsy u. 9. 20/424-05-86 barta.jutka@freestart.hu 
Életminőségért Környezetvédő 
Alapítvány Koltai Ottó Eger, Bajcsy u. 9. 30/549-77-93  

Kaptárkő Természetvédelmi és 
Kulturális Egyesület Havasi Norbert Eger, Kallómalom u. 3. 

II/3. 20/218-1450 havasin@kaptarko.hu 

Kertbarátok Köre Egyesület Zerényi Endre Eger, Knézich K. u. 8. 70/365-31-56 zerenyi.e@gmail.com 
Magyar Autóklub Észak-Mo.-i 
Regionális Szervezete Dr. Balázs István Eger, Kistályai u. 6.  36/416-328 metia.KRESZ@gmail.com 

Padlás Értékközvetítő Alapítvány Bányász Róbertné Szihalom, Deák F. u. 42   
Szelektív Birodalom Missura Lajos Eger, Hajdúhegy u. 17. 70/649-34-53  
Tűzliliom Környezetvédelmi 
Oktatópont Egyesület Dr. Kárász Imre Eger, Sánc u. 82 36/419-884 karasz.imre2@upcmail.hu 

 
 
 
 
 
 

    

Kulturális szekció Név Cím Telefon E-mail 

AgriaVegyeskar Eger Kultúrájáért Karasawa Ágnes Eger, malomárok u. 2. 
VII/51  karasawa.agnes@yahoo.com 

Andante Kamarakórus  Árvai Lászlóné Eger, Maklári u. 124/a 30/445-2149 cunc766@gmail.com 
Bartakovics Béla Kulturális 
Szövetség Demeter Pál Eger, Szvorényi u. 50. 70/518-56-51 demeterp.51@gmail.com 

Black Rose Night Dorkó László Eger, Knézich K. u. 8. 70/389-31-87 dorkol55@gmail.com 
CantusAgriensis Kulturális 
Egyesület Bimbó Zoltán Eger, Knézich K. u. 8. 20/779-03-79 bimbo.zoltan@gmail.com 

Egri Csillagok Népdalkör Faludiné Molnár Gabriella 
CABB Eger, Gyóni G. út 15. 20/934-6286 fmgabi@gmail.com 

Egri Egészség- és Környezetvédő 
Egyesület Polasek Anna Eger, Knézich K. u. 8. 20/401-36-44 polacsek.anna@gmail.com 

Egri Kulturális Alapítvány Demeter Pál Eger, Szvorényi u. 1/B 70/519-5651 demeterp51@gmail.com 
Egri Orosz Nyelvi Klub AfanaszjevaNatalja Eger, Knézich K. u. 8.  30/561-79-92 natasaf55@gmail.com 
Egri Polonia Klub FlorianskaJadviga Eger, Szüret u. 39. 30/486-53-41 rodon@chello.hu 
Egri Színműhely Győriné Háger Marianna Ostoros, Hunyadi u. 85.  gymariann69@gmail.com 
Egri Tanító és Tanárképző Öreg 
Diákok Köre Elek Menyhért Eger, Kertész u. 36. 30/278-75-99 elekmenyhert.gmail.com 

Egri Városszépítő Egyesület Dr. Löffler Erzsébet Eger, Dobó tér 9. 30/915-57-21 erzsiloffler@hotmail.com 
Egri Zenészek Egyesülete Simon Klára Eger,Ady u. 10. 20/779-03-78 simon.klara@ekmk.eu 
Forrás Alapítvány Lisztóczki Mónika Ostoros Vincellér út 4 b. 20/779-03-80 lisztoczki.monika@ekmk.eu 

Heves Megyei Népművészeti Egyesület Kovács Zsolt Eger,  30/611-8282 zsoltuveg@gmail.com 

Hevesi József Nótaklub Tasiné Dobó Katalin Eger, Gólya u. P/4. II. 29. 70/365-56-58  
HUN Fokos Szövetség Jóna Lajos Eger, Knézich u. 36. 20/419-63-54 hunfokos@gmail.com 
Kálnoky László Irodalmi és 
Művészeti Egyesület 

Somodyné Jámbor 
Ildikó  Eger, Knézich K. u. 8. 36/510-020 

20/7790-383 jamborildiko@gmail.com 

Lajtha László Néptánc és Népzenei 
Egyesület Lisztóczki Mónika Ostoros, Vincellér út 61.b 20/779-0380 lisztoczki.monika@ekmk.eu 

LGW Egyesület Fehér L. Géza    
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Heves Megyei Népművészeti Egyesület Kovács Zsolt Eger,  30/611-8282 zsoltuveg@gmail.com 
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LGW Egyesület Fehér L. Géza    

TESZ Heves Megyei Szervezete Molnár István Eger, Bajcsy u. 9. 30/418-7139 molnari9@t-online.hu 
Tűzmedve Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület Vas Árpád Borsodnádasd, Móricz u 

17. 20/499-7188 arpadvas@gmail.com 

Verda Stelo Eszperantó Klub Nagy Sándor Gáborné Eger, Knézich K. u. 8. 30/471-77-09 nagy.sandorgaborne@chello.
hu 

Sport szekció     

Egri Senior Úszóklub Szilva Jánosné Eger, Szvorényi u. 5. 20/349-0440 szilva.janosne8@upcmail.hu 
Egri Spartacus Tájékozódási Futó 
Sportegyesülete Jacsó Adrienne Eger, Zellervár u. 3. 20/204-2055 jacso.adrienne@egering.hu 

Egri Testedző Club 
Dr. Nagy Árpád 
szekcióvez 
Lajsznék Attila 

Eger, Petőfi út 11. 
Eger, Csiky u. 7. 

30/953-1135 
30/733-2046 

etc2001@freemail.hu 
lajszi@freemail.hu 

Egri Triatlon Klub Pelbárt Zoltán Eger, Hajdúhegy u. 16. 20/916-5800 egritriatlonklub@gmail.com 

Széchenyi Sport Club Eger Pál József 
CABB 

Eger, Vincellériskola u. 
1/6. 30/658-8129 paljozsef50@freemail.hu 

Vakok és Gyengénlátók Integráló és 
Sport Egyesülete 

Tóthné Dr. Kiss Orosz 
Mária Eger, Bartakovics u. 3.  30/989-9303 maja.tothne@gmail.com 

Szöcskék Akrobatikus Rock and Roll 
TSE Tóth Péterné Eger, Régi Cifrakapu u. 

55/a 20/914-9054 barta.jutka@freestart.hu 

Szabadidő szekció      

Agria Speciális Mentő és Tűzoltó  Mácsár Beáta Eger, Berze u. 9. 70/775-69-09 macsarbea@freemail.hu 
Boldogasszony Papucsa 
Természetjáró Egyesület Melczer László Eger, Faiskola u. 12. 30/559-55-94 mlacika@freemail 

Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet Prokaj Lászlóné Eger, Knézich u. 8. 36/436-200  
Egri Egészség- és Környezetvédő 
Egyesület Varga Miklósné Eger, Knézich u. 8. 70/561-0676 yogavargamarika@gmail.com 

Egri Folt-Tündérek Erdélyi Albertné  
CABB Ostoros, Szegfű u. 25. 20/220-6363 sebeagi59@gmail.com 

Ezüstidő Szabadidős Egyesület Fűrész János Eger, Tulipántkert 49. 70/526-28-05 eszeeger@gmail.com 
Forrás Szabadidős DSE Mácsár Beáta Eger, Berze Nagy J. u. 9. 70/775-69-09 macsarbea@gmail.com 
Heves Megyei Természetbarát Markó Katalin Eger, Széchenyiu. 44. 20/498-33-84 markokati2016@gmail.com 

Szövetség 
Régi Járművek Egri Egyesülete Fajka Péter Eger, Kistályai út 20. 20/559-29-37 fajkapeter@citromail.hu 
Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetsége Domboróczki Tamásné Eger, Dobó u. 13. 70/377-5731 eger@sinosz.hu 

Tudományos és 
ismeretterjesztő szekció     

A Kommunikációs Nevelésért 
Egyesület 

Dr. Varga Gyula 
szekcióvezető Eger, Zúgó u. 1/B 30/210-4011 hvgy47@gmail.com 

Gépipari Tudományos Egyesület 
Egri Szervezete Bolyki Ferenc Eger, Menház u. 91/1. 70/457-6704 bolykif@gmail.com 

Gyermekek Gyógyításáért 
Alapítvány 

Dr. Renn Oszkár 
CABB Eger, Deák Ferenc u. 10. 36/315-402 

30/252-3122 renn@chello.hu 

Hidrológiai Társaság Nagy Mária Irén Eger, Napsugár u. 1/b 20/942-1020 bnagym@gmail.com 
Szent György Lovagrend Egri 
Nagypriorátus 

Dr. Renn Oszkár 
CABB Eger, Deák F. u. 10. 36/315-402 

30/252-3122 renn@chello.hu 

Univerzum Klub Hollier-Paquet Mónika Eger, Pacsirta u. 10/b 70/297-7955 hollierpaquet@gmail.com 
 
  



ÜZENET
Az idő több síkon tartogat üzeneteket azoknak, akik önzetlenül és önszántukból vállalják 
embertársaikért, közösségeikért való cselekvő részvételt. 
Üzenetet elődeinktől, akik a város védelmére szervezték meg első egyleteiket: az önszerve-
ződés erejébe vetett hit, az egyleti hagyományok folytatása, városunk szolgálata mindenek 
előtt.
Üzenetet, az együttműködést vállaló szervezetektől: a demokrácia védelme, a város érté-
keinek gyarapítása, hírének emelése, és az összefogás távlatossága ad értelmet összefogá-
sunknak.
Az összefogás jelentőségét még nem ismerő szervezeteknek: civilek érted, értünk…, váro-
sunkban nem pusztán szlogen, hanem az önzés és passzív lét feloldására hívó üzenet. 
Üzenet partnereinknek: a kölcsönös tisztelet, amely együttműködésünk alapja közös érté-
keket teremt, neveli az ifjúságot és tested ad lokálpatriotizmusunknak. 
Üzenetet az utánunk jövőknek: tudjuk, hogy a munkát nem fejeztük be. Reméljük, hogy 
összefogásunk példája elér hozzátok, és tetteitekben méltók lesztek elődeitek örökségéhez. 

Mi bízunk a jövőben!

TARTALOM
Az önkéntességről
I. Egri Civil Kódex
II. Az egri civil hálózat 
III. Közös érdek, közös érték 
IV. Civilek érted, értünk
V. Az Eger Városi Civil Fórum szervezetei

Egri Civil Ház
Munkatársaink: Pitluné László Erika, Bartók Csabáné 
Civil ház telefon: 20 624 2252; email: civilhaz@eck.hu; honlap: www.eck.hu
Nyitva tartás: 8-18 óra;  igényelhető helyiségek száma: 4
Térítésmentes szolgáltatások:internethasználat, telefonhasználat, teremhasználat, fény-
másolás

Kiadja: Életminőségért Alapítvány
Felelős kiadó: Koltai Ottó elnök
Szerkesztő: F. Gál Sándor alelnök
Tördelés, tervezés: Csatho Tibor
Készült:  200 példányban 
letölthető: www.eck.hu

A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT PROGRAM


