
  
 
 
  

  

 
NÓGRÁDI CIVIL HÍRLEVÉL 

2020/2. 
  

CIVILEK NAPJA 
 
Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-ben február 1-jét jelölte meg a Civilek Napjának. Az 
eseményről elsőként 1998-ban emlékeztek meg. A civilek napja arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte jobbá teszi az élet 
számos területét. A  Nógrád Megyei Civil Információs Centrum – a Civilek Napja alkalmából –
 „Kapcsolatot teremtünk” címmel rendezett  kerekasztal beszélgetést a salgótarjáni 
Megyeházán 2020 január 31-én, pénteken. 
A rendezvényt Tolnai Sándor, a működtető A „Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány 
kuratóriumának tagja és Skuczi Nándor a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. Tolnai 
Sándor beszédében kiemelte, hogy az Alapítvány működésében meghatározó jelentőségű 
CIC működtetésének jogát újabb három éves időtartamra nyerte el a szervezet, 2022. 
december 31-ig. 
Skuczi Nándor hangsúlyozta a civil szervezetek jelentőségét és biztosította támogatói, 
együttműködési szándékáról a megyéért tevékenykedő közösségeket. 
A szervezők azokat az eddigi és jövőbeni partnereiket hívták meg, akikkel együttműködve 
szeretnék megvalósítani 2020-2022 között a CIC célkitűzéseit, feladatait. Ezekről a jövőbeni 
kihívásokról Vadasi Zsuzsanna szakmai vezető beszélt. Kiemelte a CIC új programelemét, a 
sajtóreggelit, amely a megyei civil szervezetek rendezvényeinek, híreinek sajtónyilvánosságát 
szolgáló rendezvény. A CIC, a média és kiemelt partnereink találkozási lehetősége, ahol a 
sajtó figyelmébe ajánlják az elkövetkezendő időszak civil eseményeit, a nyilvánosság 
biztosításával növelve a szektor ismertségét és elismertségét.Az esemény kötetlen 
beszélgetéssel folytatódott, ahol bemutatásra került a Falusi Civil Alap pályázati kiírása, egy 
országos civil kutatás eredményei és egy új internetes szervezeti kereső kialakítása is. A 
jelenlévő civil, önkormányzati, gazdasági és média partnerek között aktív párbeszéd 
bontakozott ki, amelynek eredményeit a CIC beépíti a szolgáltatási rendszerébe. 
 
 
HÍREK 
 
Megjelentek a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának 
megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás  2020." 
című pályázati kiírások eredményei 
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított 
forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a  2020. évre vonatkozó 
„Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és 
működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020." című pályázati kiírásainak 
eredményei, melyek a http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok oldalon érhetők el. 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
(Forrás: civil.info.hu) 
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NEA VÁLASZTÁSOK 
 
Felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerében való részvételre  
 
Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek a Nemzeti Együttműködési Alap (a 
továbbiakban: Alap) civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy képviseletükre kijelölt 
természetes személy (elektor) részvételén keresztül elektori gyűléseken választhatják meg az 
Alap Tanácsának és kollégiumainak civil delegált tagjait. 
 
A választási eljárást az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 71-72. §-ai, továbbá a 
Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM 
rendelet (NEAr.) 20-24. §-ai szabályozzák. A civil jelöltállítási rendszerbe azok a 
Magyarországon nyilvántartásba vett, országos (legalább hét megyére kiterjedő tartós 
tevékenységet végző), területi (helyi kiterjedést meghaladó, de az országos szint 
követelményeit el nem érő), vagy helyi (a székhely (illetve telephelyek) településére vagy 
annak egy részére korlátozódó működési területtel rendelkező) hatókörű egyesületek és 
alapítványok jelentkezhetnek be és állíthatnak elektort, amelyek szándékukat e felhívásban 
meghatározott módon jelentik be. 
 
A civil jelöltállítási rendszerben az érvényes bejelentkezéshez szükséges feltétel:  
- a civil szervezetnek rögzíteni kell a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat, amely 
szükség esetén tartalmazza a civil szervezet által javasolt tanácsi, illetve kollégiumi tagjelölt 
életrajzát;- a civil szervezetnek csatolni kell az elektori nyilvántartó rendszer által előállított, 
a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat és a NEAr. 20. § (3) a)-d) pontjai szerinti 
nyilatkozatokat tartalmazó dokumentum – civil szervezet képviselője és az elektor, valamint 
két tanú által megfelelően aláírt – oldalhű digitális másolatát. 
A civil jelöltállítási rendszer elektronikus elérhetősége:  eper.emet.hu. 
A bejelentkezés határideje: 2020. február 19. 
A határidőn túli bejelentkezések nem fogadhatók el. A jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelő módon bejelentkezett civil szervezetek bejelentkezésük elfogadásáról, ezt 
követően az elektori gyűlés helyéről és idejéről értesítést kapnak a bejelentkezés során 
megjelölt elektronikus levélcímekre. 
 
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az Alap civil jelöltállítási rendszerében történő 
részvételük, csak a fenti határidőig benyújtott, hiánytalanul teljesített bejelentkezés 
elfogadását követően lehetséges.  
 
További információ kérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Ügyfélszolgálatától a +36 1 896 -
0620 telefonszámon és a nea@bgazrt.hu e-mail-címen. A civil jelöltállítási rendszerrel 
kapcsolatos információk folyamatosan elérhetőek a civil.info.hu weboldalon is. 
(Forrás: civil.info.hu) 
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PÁLYÁZAT 
 
Megjelent a zöld civil szervezeteket támogató Zöld Forrás pályázat 2020. évi kiírása 
 
Magyarország környezetpolitikai céljainak – úgy, mint a természeti értékek védelme, az 
erőforrások takarékos-, hatékony- (fenntartható) használata, továbbá az emberi egészség 
környezeti feltételeinek javítása – a Nemzeti Környezetvédelmi Program ad átfogó keretet. 
A civil szervezetek kiemelkedő szerepet vállalnak abban, hogy e célkitűzések teljesüljenek. 
Az Agrárminisztérium ezúton meghirdeti a fentieknek megfelelő civil feladatvállalást segítő 
Zöld Forrás pályázatot. Támogatási igényt közhasznú környezet- vagy természetvédelmi célú 
társadalmi szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) nyújthatnak be a Nemzeti 0200 
A Zöld Forrás pályázat keretösszege 70 millió forint. A pályázatokat  2020. január 20-tól 2020. 
február 18-ig, kizárólag postai úton lehet beadni. Egy pályázó legalább 800 ezer, legfeljebb 3 
millió forint összegre pályázhat. 
A pályázati felhívás szövegét, a pályázati adatlapot, valamint a pályázati eljárás során végig 
kötelezően figyelembe veendő beszámoló tájékoztatót itt érhetik el:0 
www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-
allamtitkarsag/hirek/megjelent-a-zold-civil-szervezeteket-tamogato-zold-forras-palyazat-
2020-evi-kiirasa 
Sikeres pályázást kívánunk! 
(Forrás:kormany.hu) 
 
 
FRISS 

2020 január hónapban a Balassagyarmati Törvényszéken - Nógrád megyében - két 
új civil szervezet bejegyzésére került sor, öt esetben indítottak meg végelszámolási vagy 
felszámolási eljárást, illetve hét szervezetet töröltek a nyilvántartásból.  
Az újonnan bejegyzett szervezetek: 
 
Palóc 2020 Kulturális Egyesület (Balassagyarmat) 
Az egyesület alapvetően kulturális, közösségformáló és szórakoztató céllal alakul meg. 
Tevékenységében Balassagyarmat és környéke kulturális létének fellendítését, az adott 
területre jellemző kulturált szórakoztatás megteremtését, terjesztését és működtetését 
tűzte ki célul, bevonva tevékenységébe a térség e területen működő szervezeteit, valamint a 
vállalkozásokat. Az egyesület alapvetően Balassagyarmat és környéke területén 
tevékenykedik, de nem zárja ki más desztinációkban történő munkálkodását sem. Az 
egyesület feladatainak tekinti: - a kultúra és szórakozás és közösségformálás iránti igény 
növelését, - színvonalas rendezvények szervezését, - ifjúsági és sporttáborok szervezését, - 
Balassagyarmat adottságaira épülő, sokszínű, szabadidős tevékenységek szervezését, - 
minden szellem és anyagi érték gyarapítását. 
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Banderium Honoris Kulturális Egyesület (Diósjenő) 
A középkori Magyarország – azon belül is kiemelten a XV-XVII. századi török háborúk – 
hagyományainak felelevenítése, a korabeli élet bemutatása, a korszak használati tárgyainak, 
viseleteinek, felszereléseinek és fegyvereinek rekonstrukciója, a történelmi hagyományok 
megismertetése, és megismertetésének elősegítése. A fentiek szellemében különösen az 
ifjúság segítése a régi szokások megértésében, és a hagyományok tiszteletében. A középkori 
Magyarország, és a török háborúk iránti kíváncsiság felkeltése; a minél mélyebb 
érdeklődésre való ösztönzés. A XV-XVII. század mindennapjaiba való betekintés biztosítása 
szórakoztató programok, játékok és előadások segítségével.   


