
Új lehetőségek a civilek számára

Morvay Levente



Civil törvény főbb szabályozási területei

• Szervezeti formák

• Működés keretei

• Letétbe helyezés

• Civil Információs Portál

• Közhasznú jogállás szabályozása

• Nemzeti Együttműködési Alap működése

• Monitoring kötelezettség

• Civil Információs Centrumok



Közérdekű önkéntes tevékenység

• Akár belföldön, akár külföldön történik, közérdekű önkéntes tevékenységnek tekinthető
a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét
kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás
nélkül végzett munka.

• Fogadó szervezet lehet többek között: magyarországi székhelyű civil szervezet,
közhasznú szervezet

• Közérdekű önkéntesek fogadásának bejelentése:
• a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

mellékletének kitöltése

• Fogadó szervezetek nyilvántartója:

EMMI Esélyteremtési Főosztály (1054 Budapest, Akadémia utca 3.)

• A bejelentéshez mellékelni kell civil szervezet, közhasznú szervezet esetében:
• a hatályos létesítő okirat másolatát és
• a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi

igazolását a szervezet adatairól (hatályos kivonat)



Társadalmi Párbeszéd

Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős HÁT

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács

Civil Információs Centrum

Civil Információs Portál

NEA 

Magyar – külhoni magyar kapcsolatok



Társadalmi Párbeszéd

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács
A társadalmi párbeszéd legátfogóbb, makroszintű 

konzultatív fóruma
Korábbinál jóval szélesebb partneri struktúra

Gazdasági Képviselői Oldal
Munkavállalói Oldal                           

Civil Oldal
Tudomány Képviselői Oldal

Egyházi Oldal

Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős HÁT



Civil Információs Portál

• Civil szervezetekkel kapcsolatos,
• Nyilvános információk gyűjtésére, rendszerezésére és közzétételére,
• A kérelemre történő adatszolgáltatás céljából történő honlap működtetése.

• Törvényi kötelezettségek teljesítésének tere.
• Fórum a civil szervezetek kapcsolatteremtésére és kapcsolattartására.
• Kapocs a magyarországi és a külhoni magyar civil szervezetek között.

Elérhető 
2013. eleje óta

www.civil.info.hu

http://www.civil.kormany.hu/


Civil Információs Centrumok – CIC 

• Cél a civil szervezetek
 működésének szakmai támogatása
 fenntarthatóságuk erősítése
 államháztartási támogatások felhasználási szabályszerűsége elősegítése

• Segítséget nyújtanak az adminisztratív kötelezettségek teljesítésében
(elektronikus úton is)

• Szakmai tanácsadás közhasznúsági-, pénzügyi területen, pályázati
kérdésekben.

Baranya Megyei CIC:
BMCIC@CKH.HU; NEVHAZ@T-ONLINE.HU, CIC.CKH.HU

Nevelők Háza Egyesület
+3672/215-543; +3672/315-679; +3672/511-815

7624 Pécs, Szent István tér 17.

mailto:BMCIC@CKH.HU
mailto:nevhaz@t-online.hu
mailto:nevhaz@t-online.hu
mailto:nevhaz@t-online.hu


Civil Információs Centrumok – CIC 

Partnerségi Információs Napok, amelyek megyénként más-más témakörre
építenek, általában több előadóval, szaktanácsadói prezentációval és
kerekasztal beszélgetéssel.

Képzések: A képzéseken részt vett szervezetek képviselőinek visszajelzései
alapján, az ott szerzett tapasztalatokat nem csak a mindennapos
működés hatékonyabbá tételére alkalmazzák, de hosszú távú stratégiai
gondolkodásra is ösztönzi őket.

Technikai segítség:
• ingyenes számítógépes és internet használat;
• sokszorosítás (fénymásolás-nyomtatás);
• terem biztosítása
• eszközök (laptop, projektor, stb.) kölcsönadása;
• Civil Tanács és Kerekasztalok működtetése.



Nemzeti Együttműködési Alap

• 2012. év: az indulás éve

• Támogatási rendszer, melynek célja:

 a civil szervezetek működésének támogatása,

 civil szférával kapcsolatos szakmai tevékenységek támogatása,

 a számviteli beszámolóban kimutatott adományok után 5%-os kiegészítés,

 a pályázókat kevesebb adminisztráció terhelje (beszámoló és bírósági kivonat
hivatali úton való beszerzése, százezer forint alatti számlákról összesítőt kell
beadni)

• Felváltja a Nemzeti Civil Alapprogramot, így a támogatási rendszer: 

 Átláthatóbb, egyszerűbb pályázati eljárás

 Hatékonyabb forráskeret felhasználása 

 Kevesebb adminisztrációs terhet ró a pályázóra

 Stabilabb működést biztosít a jogszabályi garanciák által



Nemzeti Együttműködési Alap – NEA

• nagyobb részt működési támogatás (60 %)

• lehetőség szakmai programok támogatására

• egyszerűsített pályáztatás, szerződéskötés, elszámolás

• további lehetőségek:

• előfinanszírozás

• szövetségek keretei elkülönülnek

• konzorciumos pályázat (határon túli együttműködés)

• adományhoz kapcsolódó normatív keret (adomány 5%-ának megfelelő
garantált támogatás, ha a számviteli beszámolóban ki van mutatva)



Nemzeti Együttműködési Alap 2013. év pályázatai

• Működés támogatására 

 1,9 Milliárd forintot nyertek el a szervezetek a 2013. évben

 3718 db nyertes működési pályázat volt

 A várólistán álló pályázók további támogatása várható a normatív 
pályázat során fel nem használt forrás mértékéig

• Szakmai programok támogatására

 948,5 millió forintot  nyertek a szervezetek

 815 db nyertes pályázat

• Adományok után járó normatív kiegészítésre

 közel 300 millió forint forrás állt rendelkezésre, 2013. évben önálló 
pályázatként került kiírásra



Baranya megyében nyertes NEA pályázatok 2012-ben

Közösségi környezet
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Baranya megyében nyertes NEA pályázatok 2013-ban

Közösségi környezet
Mobilitás és 

alkalmazkodás
Nemzeti 

összetartozás
Társadalmi 

felelősségvállalás
Új nemzedékek 

jövőjéért
ÖSSZESEN

db összeg db összeg db összeg db összeg db összeg db összeg
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NEA 2013. évi támogatásainak megoszlása a kedvezményezett székhelye szerint 

Budapest
20%

Baranya megye
3%

Bács-Kiskun megye
10%

Békés megye
10%

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
3%

Csongrád megye
9%

Fejér megye
2%

Gyõr-Moson-Sopron megye
3%

Hajdú-Bihar megye
4%

Heves megye
2%

Komárom-Esztergom megye
2%

Nógrád megye
2%

Pest megye
6%

Somogy megye
5%

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
5%

Jász-Nagykun-Szolnok megye
3%

Tolna megye
2%

Vas megye
2%

Veszprém megye
4%

Zala megye
4%



2014. évi NEA pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók –

a NEA Tanács támogatási elvei

• A NEA-14-M és NEA-14-SZ pályázatok keretében elnyerhető támogatás felső
határa pályázatonként 3.000.000 forint.

• A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges
• A pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és

Együttműködési Rendszerben (EPER) lehet benyújtani
 Segítség itt: EPER Felhasználói Kézikönyv és Pályázati Útmutató
 Az EPER rendszer elérhetősége: www.eper.hu

• Pályázati díj: 2.000 Ft
 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000

Figyelem:
• csak az a civil szervezet pályázhat, amelyet a bíróság legkésőbb

2012.december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett
• NEA-14-M pályázattal egy időben nem nyújtható be másik kollégiumhoz is

működési pályázat

http://www.eper.hu/
http://www.eper.hu/
http://www.eper.hu/
http://www.eper.hu/
http://www.eper.hu/


Pályázzunk!

• Pályázati keretösszegek:

 Működési: 1.906.320.000 Ft

 Szakmai: 953.160.000 Ft

• A NEA működési és szakmai pályázatok megjelenésének időpontja: 
2013. október 22.

• Beadási határidő működési és szakmai pályázatoknál: 2013. november vége

Kifizetés: 2014. tavaszán

• További információk:
 www.emet.gov.hu
 www.civil.info.hu/web/nea

http://www.emet.gov.hu/
http://www.civil.info.hu/web/nea
http://www.civil.info.hu/web/nea
http://www.civil.info.hu/web/nea


KÖSZÖNÖM 

MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


