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PROGRAM 
 
VII. Civil Véradás 
 
A Nógrád Megyei Civil Központ az országos Véradó Hét keretein belül, 2022. szeptemberében is két 
helyszínen rendezi meg a VII. Civil Véradást. 
 
A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága a 
Civil Közösségi Szolgáltató Központok, valamint az 
Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és a Magyar 
Vöröskereszt közreműködésével immár hetedik 
alkalommal rendezi meg a Civil Véradó Hetet, 
mely idén országszerte 51 helyszínen és 63 
véradási időponttal nyújt lehetőséget a véradásra. 
Örömteli, hogy minden egyes eseményén sikerült 
növelni nemcsak a véradók számát, hanem a 
helyszínek és az alkalmak számát is. 
 
Jelen helyzetben is kiemelten fontos a beteg 
embertársaink ilyen módon történő megsegítése, 
a vérellátás folyamatosságának biztosítása, hiszen 
vérkészítmények nélkül számos beteg felépülése 
vagy élete válságba kerülhet. 
Az Országos Vérellátó Szolgálat megelőző 
intézkedéseket vezetett be a véradó és a vért 
kapó betegek egészségének védelme érdekében, 
amelynek rendelkezéseiről a www.ovsz.hu 
weboldalán lehet tájékozódni. 
 
Köszönjük, hogy véradásával segít az arra 
rászorulóknak! 
 
Nógrád megyében mindkét helyszínen ajándékokkal várjuk a Civil Véradás résztvevőit! 
Adj egy csepp reményt! 



 

 

„CIVIL INFO – NEA 2023” tájékoztató rendezvény 
 
A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2023. évi összevont és egyszerűsített pályázati kiírásainak 
megjelentetése 2022. október 3-án várható. 
A pályázatokhoz kapcsolódóan a Miniszterelnökség idén is minden megyében tájékoztató fórumokat 
tart. A „CIVIL INFO – NEA 2023” országos tájékoztató rendezvény Nógrád megyei programja: 
 
A rendezvény időpontja: 2022. szeptember 14., szerda, 17:00–19:00 (regisztráció 16:30-tól) 
 
A rendezvény helyszíne: Megyeháza, Díszterem (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
A rendezvény programja: 
 
Dr. Skuczi Nándor elnök, Nógrád Megye Közgyűlése – köszöntő; 
 
Becsó Zsolt és Balla Mihály országgyűlési képviselők - megnyitó 
 
Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság – előadás a civil területet érintő aktualitásokról; 
 
Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció 
Főosztálya – tájékoztató a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2022. évi összevont, egyszerűsített és 
normatív pályázatainak, valamint a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap és a Városi Civil Alap 2022. 
évi pályázatainak tapasztalatairól; 
 
Dr. Kisida Tamás jogi referens, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció 
Főosztálya – a Helyettes Államtitkárság civil területet érintő szakmai programjai, eseményei; 
 
Furka Ágnes osztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya 
– tájékoztató a NEA 2023. évi összevont és egyszerűsített pályázatai kiírásairól. 
 
Kérjük, részvételi szándékát jelezze az alábbi linken: https://forms.gle/Yh6B4p8SzFNiTbtAA 
vagy a 32/786-740-es telefonszámon, vagy a nogradicivilkozpont@gmail.com e-mail címen. 
Szeretettel várjuk a rendezvényen! 
 
 

Figyelem! Az utóbbi időben az interneten a 
NEA pályázatokkal kapcsolatban megjelent 
megtévesztő, hamis információk miatt kérjük, 
hogy a pályázatokkal kapcsolatban kizárólag a 
Civil Információs Portál (https://civil.info.hu/ ) , 
valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
(www.bgazrt.hu) honlapján megjelenő 
információk alapján tájékozódjanak. 
 



 

 

KUTATÁS 
 
2022-ben is közvélemény-kutatást indít a Századvég Konzorcium és a Miniszterelnökség Civil 
Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya a civil szervezetek működési környezetéről. 
Az alábbi kérdőívvel a civil szervezeteket érintő kihívásokat és a tevékenységük során felmerülő 
nehézségeket szeretnénk feltérképezni. 
A kitöltéskor az adatfelvétel anonim módon történik, önkéntes és 
legfeljebb 10 percet vesz igénybe, az adatokat kizárólag statisztika 
készítésére használjuk, az egyedi információk sehol nem lesznek 
beazonosíthatók. Kérjük, hogy egy civil szervezet képviseletében 
csak egyszer töltsék ki a kérdőívet. 
A kérdőív 2022. szeptember 30-ig lesz elérhető az alábbi linken: 
https://szv.frequest.com/squest.php?did=iFWxbFL6XXwa0Ry4LU0 
 
 
SZJA 1% 
 
Szja 1%! Letölthető a civil szervezetek 22EGYREG-adatlapja 
 
Már letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
honlapjáról a 22EGYREG jelű adatlap, amit azoknak a 
civilszervezeteknek kell beadniuk, akik 2023-tól igényt 
tartanak magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban 
még nem regisztráltak. 
 

Az adatlapot 2022. szeptember 30-ig elektronikusan kell a 
NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet a regisztráció évét követő 
évtől, azaz 2023-tól igényt tart magánszemélyek 1%-os 
felajánlására. Az előzetes regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap 
benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. 
A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért annak a szervezetnek, aki már regisztrált civil 
kedvezményezett, nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot. 
 

Az adatlap 2022. szeptember 30-ai benyújtási határideje jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció 
nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági 
kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett 
nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást. A 22EGYREG és kitöltési útmutatója: 
https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_
programok_nav/22egyreg 
 

Határidőn túl is benyújtható az adatlap, ha a civil kedvezményezett 

 jogutódlással megszűnik, vagy a jogutód szervezet a kedvezményezett civilszervezetből vált 
ki, mivel a jogutód szervezet nem válik automatikusan civil kedvezményezetté, 

 azt jelenti be, hogy már nem felel meg a regisztráció feltételeinek, 

 másik belföldi pénzforgalmi számlaszámot kíván megjelölni az szja számára felajánlott 1%-
ának fogadására. 

A NAV honlapján a következő linken elérhető a 2022-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil 
kedvezményezettek listája: 
https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/regisztralt_civil 



 

 

START 
 
Szeretnénk bemutatni a 2022. június és július hónapban Nógrád megyében újonnan bejegyzett civil 
szervezeteket: 
 
KABAR Különleges Mentő és Kutyás Egyesület (Kazár) 
Az egyesület célja: Társadalmilag hasznos, önkéntes tevékenységek kezdeményezése és segítése, 
különösen segítségnyújtás és közreműködés a hazai és nemzetközi katasztrófák és vészhelyzetek, 
balesetek hatásai elleni védekezésben. A katasztrófák következményeinek felszámolása, személyek 
felkutatása, mentés, szállítás és elsősegélynyújtás. 
 
Carella Lovas Egyesület (Palotás) 
Az egyesület célja: A szabadidő eltöltésével kapcsolatos tevékenységek elősegítése. A lóval való 
foglalkozás komplex hatásainak segítségével olyan képességek fejlesztése, amely elősegíti 
képességeinek és személyiségének fejlődését. Fejlesztő lovas foglalkozások óvodás és kisiskolás 
gyermekek részére részképességeik fejlesztésére. A kommunikációs zavarokkal küzdő gyermekek 
nevelése. Alternatív lovas képességfejlesztés. Ifjúsági közösségek összefogása. A gyermekek 
megismertetése a lovaglással és a lovagláshoz kapcsolódó szabadidő sportokkal. A lóval való 
együttélés örömének felfedezése. A felelős állattartás bemutatása és elsajátítása. A lovas tanoda 
fenntartása. Lovas szabadidős ügyességi versenyeken való részvétel. Lovas rendezvények, lovas 
bemutatók szervezése. A lovassport népszerűsítése, a lovas kultúra és a lovas hagyományok ápolása. 
Sétalovaglás megismertetése, megkedveltetése, gyakorlása. Hátrányos helyzetű gyermekek állatokkal 
való kapcsolódásának, lehetőségének megteremtése. Hátrányos helyzetű gyermekek lovas 
fejlesztése képességeik és személyiségfejlődésük érdekében. Lovas táborok, napközis jellegű 
foglalkozások szervezése. Segítségnyújtás a gyermekek szellemi, fizikai, magatartásbeli és egyéb 
tanulási problémának megoldásában. 
 
Endrefalvai Polgárőr Egyesület (Endrefalva) 
Az egyesület célja: A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, 
az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári 
vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és bűnüldöző szervek 
közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben, a 
károk megelőzésében és elhárításában, a helyreállítás és az újjáépítés feladataiban való részvétel. 
 
Művészettel a Beteg Gyermekekért Alapítvány (Jobbágyi) 
Az alapítvány célja: Hátrányos helyzetű beteg gyermeket nevelő családok segítése. Kulturális és 
művészeti rendezvények szervezése. Hátrányos helyzetű művészek támogatása. Rostás Irodalmi Díj 
létrehozása, odaítélése. Rostás István író, költő emlékének, szellemi hagyatékának ápolása. 
 
Nőtincsi NemcsakPiac Egyesület (Nőtincs) 
Az egyesület célja: Nógrád Megye értékeinek bemutatása. Közösségi tér létrehozása, ahol helyi 
termelői és kézműves portékát vásárolhatnak és ehetnek az érdeklődők. Termelői webáruház 
létrehozása, üzemeltetése. A Rövid Ellátási Lánc népszerűsítése. Helyi civil szervezeteknek 
bemutatkozási lehetőség biztosítása. Érdekképviselet biztosítása a helyi termelők és kézművesek 
számára. Közösségi rendezvények meghirdetése, lebonyolítása, a közösségi összetartozás erősítése. A 
település fiatal lakosságának megtartása, a település vonzóvá tétele fiatalok számára. Helyi kiskerti 
gazdálkodás újrahonosítása, helyi termelők segítése. A Nőtincsi-tó és környezetének fejlesztése, 
tanösvény kialakítása. 



 

 

MI IS LÉTEZÜNK Alapítvány (Nógrádmegyer) 
Az alapítvány célja: A társadalom felelősségvállalásának és európai integrációjának elősegítése. A 
társadalom eltérő csoportjai közötti párbeszéd elősegítése. Az egyén állampolgári- és társadalmi 
felelősségvállalásának támogatása. A társadalom felvilágosítása a különféle hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok elfogadásának és integrációjának elősegítése céljából. A különféle kultúrák 
párbeszédének elősegítése és koordinálása. A romák iskolázottságának, felsőoktatási 
reprezentációjának javítása. Kisebbségvédelem. Szenvedélybetegségek elleni felvilágosítás. A zárt 
társadalmi struktúrákból való kitörés lehetőségének bemutatása kulturális és művészeti tevékenység 
keretében. Fellépés és kiállás a béke és az emberi jogok tiszteletben tartásának érdekében. 


