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AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE – MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ 
 
Az év civil szervezete - meghosszabbított határidő! 
 
„Az év Nógrád megyei civil szervezete” díjat első alkalommal hirdeti meg a Nógrád Megyei Civil 
Közösségi Szolgáltató Központ. A kezdeményezéshez csatlakozott Nógrád Megye Önkormányzata is, 
így a díj mellé járó pénzjutalmat megduplázhattuk. 
 
A díjat idén az a Nógrád megyei civil szervezet kaphatja meg, amelynek tagjai az 2020 év során 
kiemelkedő tevékenységükkel, szerepvállalásukkal hatékonyan hozzájárultak járványhelyzet miatt 
kialakult problémák kezeléséhez. 
 
A jelöléseket benyújthatják civil, nonprofit vagy forprofit szervezetek; intézmények, önkormányzatok 
vagy természetes személyek. 
A jelölésnek tartalmaznia kell: a szervezet neve, székhelye, képviselője, elérhetősége, a jelölt és 
tevékenységének rövid bemutatása, továbbá a jelölés indoklása. 
A jelöléseket 2021. január 31-ig e-mailben várjuk a nogradicivilkozpont@gmail.com címre. 
A „Tárgy” mezőben kérjük feltüntetni: „Az év Nógrád megyei civil szervezete 2020”. 
 
 
KÖLTÖZIK A NÓGRÁD MEGYEI CIVIL KÖZPONT 
 
Kedves Partnereink! 
 
A Nógrád Megyei Civil Központ újabb költözés előtt áll. Dobozokba zárjuk a jelent, a múltat és egy 
tartalmas, közös jövő érdekében újra útra kelünk. Reményeink és szándékaink szerint hosszútávú 
megoldás született. Január 29-én (pénteken) a bútorok szétszerelése és az iratok dobozolása miatt az 
irodánkba nehézkesebb a bejutás, de szívesen fogadunk érdeklődőket és segítőket. 
Február 1-jén (hétfőn) a Civilek Napján indul a költözés! Akinek kedve és ideje engedi, tartson velünk, 
sok-sok segítő kézre lesz szükségünk. Találkozás: 10 órakor a Fő tér 5-ben. Várunk szeretettel 
mindenkit meleg teával és harapnivalóval! Sok kéz hamar kész! 
 
 
PÁLYÁZAT 
 
NEA pályázatok megvalósítási időszak határidő hosszabbítás 
 
A Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai 
programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” 
című (NEA-20-O) és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.” 
című (NEA-20-EG) pályázati kiírásainak módosulása kapcsán a megvalósítási időszak 2021. 
szeptember 30-ig meghosszabbításra került, így a beszámoló benyújtási véghatárideje 2021. október 
30-ra módosult. 
 



 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a módosított megvalósítási időszak alatt a támogatói 
okiratban foglaltakhoz képest változás áll be, azt a tudomására jutástól számított 8 napon belül 
köteles írásban jelezni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, és szükség esetén a támogatói okirat 
módosítását kezdeményezni. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a megvalósítási időszak végét megelőzően a pályázati 
programban foglaltak maradéktalanul megvalósulnak, úgy a beszámolási kötelezettségének korábban 
is eleget tehet. 
A támogatás lebonyolításával kapcsolatban további információt a 06-1-896-0620 telefonszámon – 
hétfő, szerda, péntek: 09:00-12:00 óra között; kedd, csütörtök: 13:00-16:00 óra között, illetve a 
nea@bgazrt.hu e-mail címen – kaphatnak. 
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk! 
Tisztelettel, 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
(Forrás: https://bgazrt.hu/nea-palyazatok-megvalositasi-idoszak-hatarido-hosszabbitas/) 
 
 
HÍREK 
 
Figyelemfelhívás - ÁNYK űrlap hiba a civil beszámolóknál 
ÁNYK űrlaphiba 
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az Országos Bírósági Hivatal küldeményfeldolgozó rendszerében az 
űrlapok verzióellenőrzésében fellépő átmeneti hiba folytán nem megfelelően működnek a PK-641 
(v1.2) és a PK-642 (v1.2), valamint a PK-741 (v1.0) és a PK-742 (v1.0) számú űrlapok. 
A PK-641 és a PK-642 űrlapoknak a korábbi érvényes verzióját (v1.1) használva lehetőség van az 
elektronikus beadványok benyújtására. 
 
Kérjük, hogy a 2021. január 19. napja előtt letöltött PK-641 és PK-642 űrlapok 1.2 verzióját az ÁNYK 
program nyomtatványtárából töröljék (Szerviz/Telepített nyomtatványok menüpontban a PK-641 
vagy PK-642 verzió: 1.2 űrlapra rákattintva a kiválasztott nyomtatvány törlése gombbal). 
 
 
ÁNYK hiba 
 
A PK-741 és a PK-742 űrlapok visszavonásra kerültek, ezért átmenetileg nem letölthetők, valamint a 
már letöltött űrlapok beküldésére nincs lehetőség. 
A hiba elhárítása folyamatos, az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük! 
Bármilyen további kérdés, illetve probléma esetén, kérjük, hogy azt az OBH Országos Nyilvántartási 
Irodájának elérhetőségein jelezzék: 
Telefon: 

 06 1 354 4165 

 06 1 354 4295 

 06 0 354 4115 

E-mail: civilinfo@obh.birosag.hu 
(Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-anyk-urlap-hiba-civil-
beszamoloknal) 

 


