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KARÁCSONYI ÜDVÖZLET 
 
A Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ kellemes és pihentető, szívet-lelket melengető, 
boldog karácsonyi ünnepeket kíván minden kedves partnerének! 
Karácsony alkalmából a Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és a Salgótarjáni Civilekért 
Közhasznú Alapítvány munkatársai közösen mondták el Szilágyi Domokos Karácsony című versét, és 
gyújtották meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját. 
Fogadják szeretettel! 
https://youtu.be/eSsmxJ9GrK0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÓGRÁDI CIVIL ADVENT 
 
A Nógrád Megyei Civil Központ az adventi időszakban napi rendszerességgel jelentkezett facebook 
oldalán Adventi üdvözlet című kisfilmjeivel. A 22 rész elkészítésében - legalább - 22 szervezet 
képviseletében 45-en (38 felnőtt, 5 gyermek, 2 kiskutya) vettek részt. Igazi csapatmunka, szuper 
élmény volt! 
Az adventi üdvözletek visszanézhetőek: 
https://www.youtube.com/channel/UCTga1yEQqhjY1lP87hawBZQ/videos



 

 

HÍREK 
 
Változik az szja 1%-os összegek nyilvántartása a NAV-nál 
 
2022. január 1-jén változik a civil szervezeteknek felajánlott személyi jövedelemadó nyilvántartása a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). A változás a felajánlások kiutalását nem érinti, azokat a NAV 
továbbra is hivatalból utalja ki a regisztrált civil kedvezményezetteknek. 
 
A kedvezményezett szervezetek adószámlájukon a 703-as 
„Civil kedvezményezetti SZJA 1% felajánlás” adónemen 
ellenőrizhetik a 2022. január 1. utáni felajánlások kiutalását, 
valamint a visszafizetendő és visszafizetett összegeket. 
 
A 703-as adónem egyenlegét elektronikusan lehet majd 
lekérdezni az eBEV-portálon, a https://ebev.nav.gov.hu/ 
oldalon. 
 
A 703-as adónemről kiutalás és átvezetés is kérhető majd az ATVUT17 számú „Átvezetési és kiutalási 
kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű űrlapon, valamint egy másik adónemen 
nyilvántartott túlfizetés is átvezethető lesz erre az adónemre. 
(Forrás: https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Valtozik_az_szja_1__o20211202.html) 
 
 
KIADVÁNY 
 
Nógrádi Civil Értéktár 
 
A salgótarjáni Harmadik Szektorért Egyesület és a Nógrád Megyei Civil Központ egy olyan hiánypótló 
kiadványt hoz létre Nógrádi Civil Értéktár címmel, amely tematikusan tartalmazza a Nógrád 
megyében működő civil szervezetek alapadatain túl, azok bemutatkozását, elérhetőségét, adószámát 
– nyomtatott és elektronikus formában egyaránt. 

Kiadványunk célja, hogy a Nógrád 
megyei civil szervezete ismertsége 
fokozódjon, 1%-os bevételeik 
növekedjenek, partnerségek 
jöjjenek létre. 
A kiadványban való megjelenés 
természetes díjmentes. 
Amennyiben szervezete részese 
kíván lenni ennek az egyedülálló 
kezdeményezésnek, az alábbi linken 
online is beküldheti a szükséges 
adatokat: 

https://forms.gle/wTnhpZyqQLAUYCGV8 
Az adatlap kitöltéséhez szükséges a szervezet rövid bemutatása (max 10 mondatban), ezért 
javasoljuk, hogy a tervezett szöveget készítsék el az űrlap megnyitása előtt.  
A kiadvány elektronikus megjelenése 2022. januárjában várható, bővítése folyamatos lesz, így az 
adatlap kitöltésére a jövőben is lesz lehetőség. 



 

 

AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE 
 
Az év civil szervezete Nógrád megyében 
 
„Az év Nógrád megyei civil szervezete” 
díjat második alkalommal hirdeti meg a 
Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató 
Központ. 
A díjat idén az a Nógrád megyei civil 
szervezet kaphatja meg, amelynek tagjai a 
leghatékonyabban tevékenykedtek 2021-
ben a fiatalok civil életbe történő 
bevonásában. 
A civil szervezetek „utánpótlás” 
problémája egyre erőteljesebben 
jelentkezik az egyesületek, alapítványok 
mindennapi működése során. Keressük 
azokat a civileket, akik sikeresek a fiatal 
korosztály aktiválásában. 
 
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 2022. január 31-ig e-mailben várjuk a nogradicivilkozpont@gmail.com címre. 
A „Tárgy” mezőben kérjük feltüntetni: „Az év Nógrád megyei civil szervezete 2021”. 
 
A díj átadására – a tervek szerint – ünnepélyes keretek között, 2022. februárjában kerül sor, a Civilek 
Napja alkalmából rendezett megyei programon. 
 
 
VISSZATEKINTŐ 
 
Közeledik az év vége. Visszatekintő rovatunkban összegezzük a mögöttünk álló hónapok civil 
történéseit. Szeretnénk bemutatni a 2021. július és augusztus hónapban Nógrád megyében újonnan 
létrejött, bejegyzett civil szervezeteket: 
 
Y ART Zenei és Művészeti Egyesület (Bercel) 
A szervezet célja az „Y” generációhoz tartozó, azaz cca. az 1980 és 2000 év között született és ma már 
zenei pályára lépett fiatalok tehetséggondozása. Az „Y” generációs amatőr és profi zenészek 
társadalmi elismertetése; az „Y” generációs fiatalok által létrehozott új generációs műfajok 
társadalmi megismertetése, népszerűsítése. A zenei oktatás a kor változásaira figyelemmel történő 
modernizálása; új és meglévő „Y” generációs amatőr és profi zenei együttesek, formációk segítése, 
önkifejező programok és fellépési platform biztosításával. A közönség színes és kulturális igényeinek 
kielégítése az „Y” generációs amatőr és profi zenészekkel közösen kialakított művészeti programokon 
keresztül. Az „Y” generációhoz tartozó film-, és videógyártás területén dolgozó fiatalok támogatása 
(operatőrök, hangmérnökök, technikusok, szerkesztők, világosítók, rendezők, gyártásvezetők, 
felvételvezetők); az „Y” generációhoz tartozó színészek támogatása. 



 

 

 
Erdővédő Alapítvány (Bér) 
A Erdővédő Alapítvány missziójának egy olyan nemzeti összefogás létrehozását tekinti, amely az 
országunk erdeit veszélyeztető ökológiai és társadalmi környezet szennyező folyamatok 
megfékezésére keres megoldásokat. Önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, lakossági 
kezdeményezésekkel és a természetvédelem iránt elkötelezett vállalkozásokkal kíván együttműködni. 
 
 
Misszió Egyesület (Endrefalva) 
A szervezet célja a közösségi élet fejlesztése; a megye azon polgárainak összefogása, akik a helyi 
viszonyok fejlődése érdekében tenni akarásukkal, ötleteikkel, személyes közreműködésükkel a 
környezetük érdekében cselekedni szándékoznak az alábbi részletes célok megvalósítása érdekében. 
Az egyesület részletes céljai: a hátrányos helyzetű roma és nem roma családok, személyek 
támogatása. A hátrányos helyzetű romák és nem romák érdekvédelme, érdekképviselete. 
Adománygyűjtés és adományosztás. Képzések, tréningek szervezése, lebonyolítása; helyi tehetségek 
felkutatása, összefogása, alkotó munkájuk és tevékenységük helyi közösséggel való megismertetése. 
Kulturális, hagyományőrző, környezetvédelmi és szabadidős programok lebonyolítása; a 
foglalkoztatás elősegítése, munkaerőpiaci programok lebonyolítása; az egészséges életmód 
népszerűsítése. 
 
 
Gorgonczás Népművészeti Egyesület (Vanyarc) 
A szervezet célja a Kárpát-medence népművészeti hagyatékainak, szellemi és tárgyi kulturális 
értékeinek felkutatása, éltetése, népszerűsítése, továbbadása nagy hangsúlyt fektetve a pályakezdő 
fiatal népművészekre. Fontos számukra, hogy valódi közösséggé válva egymást támogatva, tettre 
sarkallva fejlődhessenek, s a megszerzett tudásanyagot kamatoztassák. 
 
 
Roma Hajnal Csillag Egyesület (Hugyag) 
A szervezet célja a roma kultúra és hagyományok őrzése. A roma kultúra iránt érdeklődők 
megismertetése egymással, számukra a rendszeres alkalom biztosítása, hogy véleményeiket egymás 
között alkotó módon ki tudják cserélni. 
 
 
Esélyteremtő Egyesület (Kazár) 
A szervezet célja a közösségi élet fejlesztése; a megye azon polgárainak összefogása, akik a helyi 
viszonyok fejlődése érdekében tenni akarásukkal, ötleteikkel, személyes közreműködésükkel a 
környezetük érdekében cselekedni szándékoznak az alábbi részletes célok megvalósítása érdekében. 
Az egyesület részletes céljai: a hátrányos helyzetű roma és nem roma családok, személyek 
támogatása. A hátrányos helyzetű romák és nem romák érdekvédelme, érdekképviselete. 
Adománygyűjtés és adományosztás. Képzések, tréningek szervezése, lebonyolítása; helyi tehetségek 
felkutatása, összefogása, alkotó munkájuk és tevékenységük helyi közösséggel való megismertetése. 
Kulturális, hagyományőrző, környezetvédelmi és szabadidős programok lebonyolítása; a 
foglalkoztatás elősegítése, munkaerőpiaci programok lebonyolítása; az egészséges életmód 
népszerűsítése. 


