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Hallassuk a hangunkat! – NEA választás 2020 
 
Tudta?  
A Nemzeti Együttműködési Alap forrásainak felhasználása felett rendelkező Kollégiumok és 
Tanács tagjainak egy részét a civil szervezetek közvetlenül választják meg. 
 
Tudta? 
2019-ben a NEA összevont és egyszerűsített pályázat forrásainak 1,7 %-a 
jutott Nógrád megyébe. 
 
Tudta? 
2012 óta sem Nógrád megyének, sem Észak-Magyarországnak nincs képviselője a NEA 
Tanácsában és kollégiumaiban. 
 
Változtassunk! Juttassunk helyi képviselőket a NEA testületeibe! 

Regisztráljunk minél többen elektorként, hogy választhassunk! 

Alig néhány napunk maradt arra, hogy befolyásolni tudjuk a Nemzeti Együttműködési Alap 
működését.   
 

Határidő: 2020. február 19. 

Ki és hogyan teheti ezt meg? 

A civil jelöltállításban elektori jelentkezést kizárólag civil szervezetek nyújthatnak be. Olyan 
országos, területi és helyi hatókörű alapítványok, egyesületek és szövetségek állíthatnak a 
jelöltállításban képviseletükre jogosult elektort, amelyek regisztrálnak az EPER-ben, és az 
EPER-ben beadják az ehhez szükséges elektori jelentkezést és a Felhívásban megjelölt 
dokumentumokat. 

Az EPER-ben az „elektori jelentkezés” menüpont alatt az alábbi adatokat kell megadnunk: 
- a szervezetünk hivatalos képvelőjének név- és címadatai 
- annak a személynek az adatai, aki választani fog a szervezet nevében  (ha a törvényes 
képviselő nem ér rá, bárkit meg lehet jelölni választó, személyként, azaz elektorként) 
- melyik kollégium tagjainak megválasztásában veszünk részt. 
A kitöltés után a „véglegesítés” gombra kattintva mentjük az adatokat. Ezután tudjuk 
kinyomtatni a bejelentkezéshez szükséges adatlapot. 
 



  
 
 
  

  

A kinyomtatott adatlapot alá kell írnia: a szervezet hivatalos képviselőjének ,a szervezet 
nevében szavazó, választó személynek, azaz az elektornak. 
 (Ha a szervezet hivatalos képviselője fog szavazni a szervezet nevében, akkor két helyen kell 
aláírnia a kinyomtatott adatlapot a képviselőként és elektorként is.) 
- két tanúnak. 
Az aláírt dokumentumot be kell szkennelni! (Az okos telefonok is képesek rá) 
A szkennelt adatlapot csak elektronikusan kell benyújtani az EPER „Dokumentumbeküldő” 
menüpontjában. 
HIÁNYPÓTLÁS VAN! Akkor is véglegesítsük és küldjük be az adatlapot, ha csak később tudjuk 
aláíratni! 
 
A szavazásra várhatóan 2020. márciusában kerül sor. 
 
A Nógrád Megyei Civil Információs Centrum várja azokat a  szervezeteket, akik szeretnének 
részt venni a választáson, de segítségre van szükségük a bejelentkezéshez.  Keressen fel 
minket:  
 


