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Jó helyre megy – döntsön adója civil 1%-ának felajánlásáról! 
 
Csaknem negyed évszázada minden adózó magyar állampolgár saját maga dönthet személyi 
jövedelemadója civil 1%-ának sorsáról. 2021-ben is felajánlhatja adója egy százalékát azoknak a civil 
szervezeteknek, amelyek a járványhelyzet idején is bizonyították, hogy azonnali és hatékony 
segítséget tudnak nyújtani, vagy azon szervezeteknek, amelyek már felkészültek rá, hogy 
rendezvényeikkel és programjaikkal hamarosan ismét színesítsék a mindennapjainkat. 
 
Az idei évben a megyei és fővárosi Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózata is segítséget 
szeretne nyújtani a civil 1%-ról való rendelkezéssel kapcsolatban, ugyanakkor országszerte szeretné 
felhívni a figyelmet a segítségnyújtás és társadalmi felelősségvállalás fontosságára. 
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a civil szervezetek egész évben önzetlenül segítenek nekünk, és 
tevékenységükkel közvetett vagy közvetlen módon élhetőbbé teszik mindannyiunk életét. A civil egy 
százalékról való rendelkezés felfogható tehát úgy is, hogy - ha csekély módon is, de – viszonozhatjuk 
civiljeink önzetlen munkáját a május 20-ig terjedő felajánlási időszakban. 
 
Kérjük, tekintse meg kisfilmjeinket, amelyben Miklósa Erika operaénekes, Ördög Nóra műsorvezető, 
szerkesztő, és Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár osztja meg tapasztalatait, gondolatait a civil szervezetek támogatásának lehetőségéről. A 
megyei Civil Központok bemutatkozó filmjei rövid betekintést nyújtanak a megyék és a főváros aktív 
civil életébe, a helyi civil társadalom sokszínűségébe, sajátosságaiba. 
 
Bizonyára mindenki környezetében működik olyan civil szervezet, amely egy számára kedves vagy 
fontosnak ítélt társadalmi ügy érdekében tevékenykedik. Ezeknek a civil szervezeteknek minden 
felajánlott adóforint számít, különösen a járványhelyzet idején. 
Május 20-ig van a felajánlásra lehetőségünk, éljünk vele! 
 
A kisfilmek az alábbi linken megtalálhatóak: 
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=242 
 
Az 1%-os felajánlásra jogosult civil szervezetek listája az alábbi linken található: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2021 
 
A Nógrád Megyei Civil Központ által készített 1%-os kampányfilm facebook oldalunkon és az alábbi 
linken tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=khcuU0e-zBg 
 



 

 

PÁLYÁZAT 
 
Falusi Civil Alap - pályázható még 2021. május 7-ig! 
A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így 
többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott 
élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet 
fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, 
értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan először 2020-ban megjelent a 
Magyar Falu Program új programeleme: a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása. 
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el. 

 
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani. 
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 
2021. április 7. 8 óra 00 perc – 2021. május 7. 12 óra 00 perc 
A kapcsolódó dokumentációk letölthetőek: 
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/ 
 
Városi Civil Alap - pályázható 2021. május 21-ig! 
A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek 
részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban 
részesülhettek. 
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el. 
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani. 
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 
2021. április 21. 8 óra 00 perc – 2021. május 21. 12 óra 00 perc 
A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: 
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben/ 

 


