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NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 
 
Változások a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások 
beszámolóinak benyújtásában 
 
Az Alapkezelő honlapján közzétételre került és a 
beszámoló elkészítéséhez nyújt segítséget az „Útmutató 
a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásaira 
benyújtott támogatási igények alapján biztosított 
költségvetési támogatások beszámolójához” c. 
dokumentum (a továbbiakban: Útmutató), amely az 
alábbi linken érhető el: 
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/2022_NEA_elszamolasi_utmutato.pdf 
 
Az Alapkezelő honlapján közzétételre került továbbá a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi 
forrása terhére, valamint a Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi forrása terhére biztosított támogatásokra vonatkozó Általános 
Szerződési Feltételek (ÁSZF) is, amely az alábbi linken érhető el: 
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/2022_NEA_aszf.pdf 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket az új, egyszerűsített elszámolási rendszer bevezetésére. Az 
egyszerűsített beszámoló benyújtására a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére 
biztosított normatív és egyszerűsített támogatások, azaz az alábbi kategóriák esetében van 
lehetőség: 
 

 a NEAN-KP-1-2022 és a NEAG-KP-1-2022 kategóriák, valamint 

 a NEAO-KP-1-2022 kategória esetén a NEAr. 14/B. § (1b) bekezdése alapján annak a civil 
szervezetnek a támogatása, amely nem a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b)–g), i) és j) pontjára 
vonatkozó támogatási igény alapján, hanem a benyújtott támogatási igényében a legfeljebb 
százötvenezer forint összegű egyszerűsített támogatás iránti igényét jelezve részesült 
támogatásban. 

Az egyszerűsített beszámoló benyújtására vonatkozó speciális szabályokat az Útmutató 5. pontja 
tartalmazza. 



 

 

Szakmai beszámoló helyett nyilatkozat 
A Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként – az Útmutató 3. fejezetében előírt 
szakmai beszámoló (és annak mellékletei) benyújtása helyett – nyilatkozatot szükséges tennie a 
támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti 
felhasználásáról. 
A nyilatkozatot az Útmutató 13.11 mellékletben szereplő „Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti 
nyilatkozat” elnevezésű dokumentum kitöltésével kell megtenni. 
A nyilatkozat szerkeszthető formában az alábbi linken érhető el: 
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/nyilatkozat_avr_93_1a_-
bekezdese_szerinti_beszamolohoz.docx 
 
Pénzügyi elszámolásként csak számlaösszesítő 
A Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként – az Útmutató 4. fejezetében előírt 
pénzügyi elszámolás benyújtása helyett – kizárólag a számlaösszesítő eredeti, cégszerűen aláírt 
példányát kell postai úton megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be. (A 
NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz 
történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához.) 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az új, egyszerűsített elszámolási rendszerben a számlaösszesítőn 
a NIR által automatikusan benyújtandónak kijelölt bizonylatok beküldése nem szükséges! 
Az Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat és a számlaösszesítő beküldésén túl, további 
dokumentumok beküldése csak abban az esetben szükséges, ha a Támogató erre vonatkozó értesítő 
levelet küld postai úton. 
A Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámoló 
felületeinek megnyitásáról a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) külön 
értesítőben fogja tájékoztatni a Kedvezményezetteket. 
(Forrás: https://bgazrt.hu/tajekoztatas-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-2022-evi-forrasai-terhere-
biztositott-tamogatasok-beszamoloinak-benyujtasaval-kapcsolatos-valtozasokrol/) 
 
KARÁCSONYI ÜDVÖZLET 
 
Karácsony alkalmából a Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársai közösen 
mondták el a Kiskarácsony, nagykarácsony című verset, és gyújtották meg az adventi koszorú 
negyedik gyertyáját. Fogadják szeretettel! 
https://www.youtube.com/watch?v=Icj730n4Cjs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS 
 
A Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2022. 
december 23 és 30. között téli pihenőt tart, de a 
folyamatban lévő ügyek miatt ebben az időszakban is 
biztosítunk ügyeletet. Kérdéseiket a 
nogradicivilkozpont@gmail.com e-mail címen tehetik fel, 
kollégáink 24 órán belül megválaszolják azokat. 
Nyitás: 2023. január 2. (hétfő) 9.00 óra. 
 
 
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 
 
Tájékoztató a módosítási kérelem benyújtásáról a NIR-ben 
 
Figyelem! Módosítási kérelem benyújtására kizárólag a megvalósítási időszakon belül van lehetőség. 
Módosítási kérelem benyújtását a NIR-ben a „Támogatások” aloldalon belül lehet kezdeményezni. 
Itt a legördülő menüben, az Összes támogatásom megtekintése gombra kattintva listázásra kerülnek 
a már szerződött támogatások. 
A módosítani kívánt pályázat kiválasztása után a sor végén található mappa gombra kattintva kinyílik 
az adott támogatás és itt a jobb alsó sarokban látható a „Szerződésmódosítás kezdeményezése” 
gomb. Az így megnyíló felületen szükséges aktualizálni a tervezett projekt szakmai és pénzügyi 
adatait a változásnak megfelelően. 
 
A Módosítási kérelem menüpontban szükséges a változást bemutatni és indokolni. 
A program költségvetésének változásait a Költségterv lapon szükséges jelezni, míg a szakmai 
programban történő tartalmi változásokat a Projektterv lap releváns pontjaiban kérjük átírni. 
 
A költségvetés a költségsor végén lévő „…” gomb megnyomásával válik szerkeszthetővé, ott csak át 
kell írni az adatokat és kétszer menteni (egyszer a költségsorokat, egyszer a kész költségvetést). Sort 
törölni nem lehet, de 0 Ft beírható, ahol arra van szükség. Az indoklás cellát mindenhol ki kell tölteni 
a véglegesítéshez (ott is ahol nem történt változtatás). 
Az űrlap megnyitása után a Folyamatban lévő szerződésmódosítások menüből érhető el beadásig a 
megkezdett és mentett kérelem. 
 
A „Megállapodásmódosítási kérelem rögzítése” lépésben a Kérelem beadása gombra való 
kattintással átkerül a kérelem a „Megállapodásmódosítási kérelem előállítása” lépésbe. Itt még van 
lehetőség visszalépésre és módosításra a Módosítás gomb megnyomásával. Amennyiben ez nem 
szükséges, a Kérelem beadása gombra kattintva véglegesíthető a kérelem. 
(A „Megállapodásmódosítási kérelem előállítása” pontban van lehetőség egyéb dokumentum, írásos 
kérelem felcsatolására, de ez nem kötelező.) 
 
Pozitív elbírálás esetén az új adatok lépnek érvénybe a szerződött támogatás űrlapján, de értesítést is 
küldünk a döntésről a rendszerben. 
 
Figyelem! A módosítási kérelem elbírálásáig, az adott támogatásra vonatkozóan beszámolót sem 
rögzíteni, sem benyújtani nem szabad. Amennyiben ez mégis megtörténik, a benyújtott beszámoló a 
NIR-ből törlésre kerül és a kedvezményezettnek azt újra rögzítenie szükséges. 



 

 

NEA elszámolási kisokos 
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. oldalára felkerült az elszámolási kisokos és a szerződésmódosításos 
tájékoztató is, melyek az alábbi linkeken érhetőek el: 
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-2022-normativ/ 
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/ 
 
A Tájékoztatót megtalálhatták hírlevelünkbe foglaltan is, az Elszámolási Kisokost pdf formában 
csatolva továbbítjuk. Mindkét dokumentum letölthető honlapunk Tudástárából is (nogradicivilek.hu). 
 
 
30 PERC AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL 
 
Mit érdemes tudni a Civil Közösségi Szolgáltató Központokról? 
 

10 éve, 2012-ben jött létre a Civil Közösségi 
Szolgáltató Központok hálózata. Mit érdemes tudni a 
Civil Közösségi Szolgáltató Központokról? Milyen 
szerepet töltenek be civil-nonprofit szektor életében? 
Hogyan vészelte át a hazai civil-nonprofit szektor a 
Covid-19 járványt? Milyen kihívások elé állítja az 
energia és gazdasági válság a civil-nonprofit 
szervezeteket? Milyen tervek, stratégiák segítik 
kormányzati szinten a civil-nonprofit szervezeteket 
ebben a kritikus időszakban? Az októberi podcast adás 
vendége Dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil 
Kapcsolatokért és Társadalmi Konzultációért felelős 
főosztályvezetője volt, akivel annak apropóján is 
beszélgettek, hogy éppen 10 éve jött létre a Civil 
Közösségi Szolgáltató Központok hálózata. 

A prodcast linkje: 
https://open.spotify.com/episode/1Id0SwxmmvT5kGUWYHW2YP?si=1ce0f9516db34682&nd=1 
 
 
START 
 
Szeretnénk bemutatni a 2022. október hónapban Nógrád megyében újonnan bejegyzett civil 
szervezeteket: 
 

Vérkeringés Életmód Egyesület (Salgótarján) 
Az Egyesület célja a szűkebb és tágabb környezetben élők életminőségének javulását a lehető 
legtöbb területen és módon elősegíteni, tájékoztatást nyújtani a táplálkozás, életmód és testmozgás 
témaköreiben, ezzel hozzájáruljon a tájékozottság növeléséhez, segítse az érdeklődők testi és lelki 
egészségi állapotának javulását, egészségének megőrzését. Az Egyesület célja az egészséges 
életmóddal, betegségekkel és azok megelőzésével kapcsolatos ismeretek bővítése, 
egészségtudatosságra nevelés, az egészségi állapot javítását, egészség megőrzését célzó korszerű 
eszközök bemutatása. Célja az egészséges életmód kialakítása és fenntartásának támogatása, a 
közérzet javítása, továbbá segítségnyújtás a testi-lelki egészség megőrzésében. 



 

 

Telex a Szabad Sajtóért Alapítvány (Legénd) 
Az alapítvány célja: A független magyar sajtó sokszínűségének megőrzése és támogatása – ezen belül 
kiemelten Telex elnevezésű on-line sajtótermék anyagi és szakmai támogatása – továbbá független 
magyar sajtótermékek létrehozatalában közreműködő személyek támogatása nem várt, rendkívüli 
helyzetek esetén. 
 

Tálentum az Ifjúságért Egyesület (Hugyag) 
Az egyesület célja: A roma és magyar kultúra hagyományőrzése zene, néptánc, irodalom területén, 
hagyományok felelevenítése, - az idősebb korosztály bevonásával - ezek átadása a fiatalabb 
generáció számára. Az egyesület célja továbbá a működési területén élők számára közösségépítő 
jellegű kötetlen kulturális, közművelődési és szórakoztató programok, irodalmi- és bibliai felolvasó 
estek szervezése a szociálisan perifériára szorult, valamint diszkriminált emberek megsegítése. 
Kiemelt célcsoportok Hugyag területén és vonzáskörzetében élő etnikai kisebbséghez tartozó 
személyek, hátrányos helyzetű fiatalok, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók, illetve 
a térségben élők, itt tanuló fiatalok. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében programokat, 
rendezvényeket szervez és támogat illetve azok szervezésében, lebonyolításában közreműködik, 
továbbá terveket és projekteket dolgoz ki, kiadványokat jelentet meg. Hangszeres oktatást tart dob, 
gitár, zongora hangszerek iránt érdeklődők számára. 
 

Rétság Football Club (Rétság) 
Az egyesület az alábbiakban felsorolt célokat tűzte maga elé és ezek elérése érdekében szervezi 
tevékenységét: a) A tömegsport népszerűsítése, különös tekintettel a labdajátékokra. b) A 
sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási intézmények tanulóinak sportolási, testedzési lehetőség 
biztosítása. c) Az egyesület célja Rétság sportéletének fejlesztése, ennek keretében labdarúgó csapat 
működtetése, a lakosság aktívsportolásának előmozdítása, ilyen irányú igényeinek képviselete és 
fejlesztése, a társadalmi önszerveződés és közösségi élet kibontakozása, különös tekintettel az ifjúság 
mind szélesebb körű bekapcsolására, az utánpótlás nevelésére. ) E célok megvalósítása érdekében az 
egyesület szorosan együttműködik Rétság Város Önkormányzatával, valamint a lakossággal, továbbá 
mindazon természetes és jogi személyekkel, akik magukénak vallják az itt megfogalmazott 
törekvéseket. 
 

A Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ kellemes és 
pihentető, szívet-lelket melengető, boldog karácsonyi ünnepeket 

kíván minden kedves partnerének! 


