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Megtévesztő megkeresések a civil szervezetek beszámolóival 

kapcsolatban 
  

 

  

  

Több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint civil szervezetek megtévesztő 

megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok azt ajánlották, hogy ellenszolgáltatás fejében 

törvényességi és gazdasági szempontból átvizsgálják, javítják a civil szervezetek beszámolóit. Ezáltal megelőzhetik az 

esetleges retorziókat. 

  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH feladata kizárólag azok 

nyilvántartása és közzététele. Az OBH tartalmában, érdemében nem vizsgálja a beszámolókat, valamint a civil 

szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ilyen vizsgálatokra ugyanis nincs hatásköre.  

  

Kérjük, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék az illetékes 

törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak. 

 

Forrás: Országos Bírósági Hivatal 

  

 

  

  
 

  
 

  Felkészülés a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataira   

 

  

Várhatóan december második felében jelennek meg a Nemzeti Együttműködési 

Alap működési pályázatai. A megjelenő kiírások a civil szervezetek 2018. évi 

működésének és alapcél szerinti tevékenységeinek támogatását célozzák.  A 

vonatkozó jogszabályok alapján a támogatás elérhető összege 100.000-3.000.000 

Ft lesz. Az öt kollégium egységes tartalmú működési pályázati felhívást jelentet 

meg. A pályázóknak azonban figyelnie kell arra, hogy csak egy kollégiumhoz 

  

 

 



pályázhatnak. A kollégium megválasztásánál pedig számolniuk kell azzal is, 

hogy a később (várhatóan december legvégén, vagy január elején megjelenő) 

szakmai pályázatukat is csak ahhoz a kollégiumhoz nyújthatják be ahová a 

működés támogatására irányuló kérelmüket is.   

A támogatási rendszerben két fontosabb a pályázatok benyújtását érintő változás 

történt. Az egyik, hogy azok a határon túli szervezetek, amelyek korábban 

sikeresen vettek részt együttes pályázat megvalósításában jogosulttá válnak 

önálló szakmai pályázat benyújtására. Ezért azoknak az anyaországi 

szervezeteknek, akik együttesen pályáztak az elmúlt években célszerű már a 

működési pályázataik elkészítése előtt egyeztetni a határon túli partnerükkel a 

2018. évi lehetőségekről.   

A másik fontos változás, hogy 2018. július 1-től hatályba lépnek azok a 

jogszabályi változások, amelyek révén egy új támogatási forma jelenik meg a 

Nemzeti Együttműködési Alap rendszerében. Az egyszerűsített támogatás révén 

a szervezetek legfeljebb 200.000 Ft összegű támogatásban részesülhetnek. A 

pályázatok, ha megfelelnek a formai kritériumnak a keret kimerüléséig 

gyakorlatilag automatikusan részesülhetnek támogatásban.  Ezzel azonban csak 

azok a szervezetek élhetnek majd, amelyek éves bevétele nem éri el az 5 millió 

forintot, legalább két lezárt üzleti évről szóló beszámolóval rendelkeznek, és 

amelyek nem nyújtanak be támogatási igényt pl. a működési célú pályázatra. E 

változás a kis költségvetéssel működő szervezetek számára lesz majd kedvező. 

Ugyanakkor jelen pillanatban megítélésünk szerint érdemes az ismert és a 

jogszabályok alapján hatályos lehetőségek igénybevételére figyelni.   

Amennyiben szeretne több információhoz jutni a pályázati felkészüléshez, 

kérjük, látogasson el információs rendezvényeinkre! 
  

  
 

  
 

  Információs rendezvények   

 

  



  

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Információs Centrum cím 

birtokosa és partnerei december hónapban partnerségi információs rendezvényt szerveznek, melyre tisztelettel 

meghívjuk Önt. 

A rendezvények tervezett témái: 

 Tájékoztató a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait érintő jogszabályi változásokról, felkészülés a NEA 

pályázatokra 

 Beszámolási szabályok 

 Tájékoztatás cégkapu regisztrációról 

 Egyéb aktuális kérdések 

Időpontok és helyszínek 
 

2017.11.27. 13:00 óra 

Sárospatak 
Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 

3950 Sárospatak, Kazinczy út 27. 

Partner: Újbástya Közéleti és Kulturális Egyesület 

 

2017.11.27. 15:00 óra 

Cigánd 
Nagy Dezső Művelődési Ház és 

Könyvtár 

3973 Cigánd, Fő utca 38. 

 

2017.11.28. 11:00 óra 

Mezőkövesd 
Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

3400 Mezőkövesd 

Abkarovits Jenő tér 1. 

Partner: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

  

https://maps.google.com/?q=3950+S%C3%A1rospatak,+Kazinczy+%C3%BAt+27&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=3973+Cig%C3%A1nd,+F%C5%91+utca+38&entry=gmail&source=g


 

2017.11.28. 13:00 óra 

Mezőcsát 
Mezőcsáti Kistérség 

Humánszolgáltató Központ Díszterme 

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 

Partner: Dél-Borsodi LEADER Egyesület 

 

2017.11.28. 15:00 óra 

Tiszaújváros 
Derkovits Kulturális Központ 

3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 

3-as öltöző 

 

2017.11.29. 16:00 óra 

Kazincbarcika 
Programsziget Közösségi Ház 

3700 Kazincbarcika, 

Csokonai út 5. 

Partner: Felsőbarcikáért Alapítvány 

 

2017.12.04. 11:00 óra 

Szerencs 
HON Kulturális és Művészeti Alapítvány irodája 

3902 Szerencs-Ond, Telep út 1. 

Partner: HON Kulturális és Művészeti Alapítvány 

 

2017.12.04. 13:00 óra 

Edelény 
Borsod-Torna-Gömör Egyesület (Vállalkozók Háza) 

3780 Edelény, Belvárosi út 1. sz. 

Partner: Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

https://maps.google.com/?q=3450+Mez%C5%91cs%C3%A1t,+H%C5%91s%C3%B6k+tere+24&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Sz%C3%A9chenyi+%C3%BAt+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=3780+Edel%C3%A9ny,+Belv%C3%A1rosi+%C3%BAt+1&entry=gmail&source=g


 

2017.12.04. 13:00 óra 

Tokaj  

Civil Innovációs Ház 

3910 Tokaj, Rákóczi út. 1. 

Partner: „Partnerség” Közhasznú Alapítvány 

 

2017.12.04. 15:15 óra 

Ózd 
Inkubátorház, 3. emelet Nagy előadóterem (301) 

3600 Ózd Jászi Oszkár út 3. 

Partner:  Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 

 

2017.12.07. 11:00 óra 

Fony 
„Arte”- Abaúji Regionális Természetvédelmi Egyesület 

3893 Fony, Petőfi u. 62. 

Partner: "Arte”- Abaúji Regionális Természetvédelmi Egyesület 

 

2017.12.07. 13:00 óra 

Gönc 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház 

3895 Gönc, Kossuth Lajos 68. 

Partner: "Fogadó" ÉszakAbaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesület 

 

2017.12.11. 14:00 óra 

Encs 
Abaúj Leader Egyesület munkaszervezet irodája 

3860 Encs, Petőfi u. 62. 

Partner: Abaúj Leader Egyesület 
 

  

  

https://maps.google.com/?q=R%C3%A1k%C3%B3czi+%C3%BAt.+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=3600+%C3%93zd+J%C3%A1szi+Oszk%C3%A1r+%C3%BAt+3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pet%C5%91fi+u.+62&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pet%C5%91fi+u.+62&entry=gmail&source=g


  

Elérhetőségeink: 

Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

Cím: 3530 Miskolc Melinda u 24. II/3. 

CIC iroda: 3530 Miskolc Széchenyi u. 12. 

Telefon: 06-46/611-559 

E-mail cím: bazmegye.cic@erke.hu 

 

  

 

  

  

  

 

2017 Minden jog fenntartva  
  

 

  

  

  

Ön bármikor leiratkozhat a hírlevélről. 

 

Leiratkozási link 
 

 

 

https://maps.google.com/?q=3530+Miskolc+Melinda+u+24&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=3530+Miskolc+Sz%C3%A9chenyi+u.+12&entry=gmail&source=g
mailto:example@example.com
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?link=e8841ae6&id=6&b=wg6_test_message&z=1
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?test&regiurl=subscriber.php?g=1&subscriber_ID=1&verify_code=9597d69876d44b238kfa18acka92646fbk2a7ff7&down=2&b=wg6_test_message&z=1
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?test&regiurl=subscriber.php?g=1&subscriber_ID=1&verify_code=9597d69876d44b238kfa18acka92646fbk2a7ff7&down=2&b=wg6_test_message&z=1
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?test&regiurl=subscriber.php?g=1&subscriber_ID=1&verify_code=9597d69876d44b238kfa18acka92646fbk2a7ff7&down=2&b=wg6_test_message&z=1

