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Fontos információk

• NEA 2019 pályázatok megjelenése 2019. 
január 16-án A kiíró már nem az EMET, hanem 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA Zrt).

• Egyszerűsített támogatás és összevont 
(szakmai + működési) támogatás. Választani 
kell. (Vagy egyik vagy másik!)

• Sok információ (pl. „események”) a Civil 
Információs Portálon http://civil.info.hu/

http://civil.info.hu/


A NEA támogatási keretösszeg 
változása

Év 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NEA teljes

keretösszeg

(milliárd Ft)

3,38 3,38 3,38 5,41 4,9 5,3 5,3 5,9



SZJA 1%, NEA támogatás

• 2015 óta a NEA előirányzat összege az SZJA 
1% felajánlások összegének függvénye. A NEA 
forrása megegyezik az adott költségvetési 
évet megelőző második évben a civil 
kedvezményezetteknek felajánlható, és 
számukra ténylegesen kiutalt összeg 
különbségével. 



A jogszabályi változások célja

• A civil szervezetek adminisztratív terheinek 
csökkentése 

• A támogatási eljárás átfutásának rövidítése

• Célzott támogatás biztosítása a kis és közepes 
civil szervezetek számára



Jogszabály módosítások

• 2018. évi XCIII. tv. A Civil tv módosításáról

• 255/2018 (XII.18.) Kormányrendelet Nea-val
kapcsolatos…

• 20/2018 (XII.20.) MvM rendelet az 
…5/2012.(II.16.) KIM rendelet (NEA r.) 
módosításáról

• 1001/2019. (I.9.) Kormányhatározat a NEA 
alapkezelőjének változása miatt…



Civil törvény 1.

• „civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli 
beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó 
tíz százalékos normatív kiegészítés, amelyet a civil 
szervezet működési költségeinek fedezésére fordít;”

• „határon túli civil szervezet: a határon túli 
magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi 
- boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, 
nyelvének és kultúrájának megőrzése és 
továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás 
közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és 
erősítése érdekében tevékenykedő, más állam 
területén, annak jogszabályai alapján működő civil 
szervezet;”



Civil törvény 2.

• „civil szervezetek egyszerűsített támogatása: a helyi 
vagy területi hatókörű civil szervezetek számára az 56. 
§ (1) bekezdés h) pontja alapján egyszerűsített 
formában, jogosultsági alapon nyújtott támogatás a 
helyi közösség érdekében végzett tevékenységük 
támogatására;”

• „helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek 
egyszerűsített támogatása, amelyet a civil szervezet 
alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe 
tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez 
kapcsolódó költségeinek fedezésére fordít;”



Civil törvény 3.

„(2) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi 
támogatási forrás

a) nyolcvanöt százalékára egységes elvek alapján 
meghatározott támogatási döntések útján az (1) 
bekezdés a)-j) pontja szerinti,

b) tizenöt százalékára pedig a miniszter által 
jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján 
az (1) bekezdés b)-g) és i)-j) pontjai szerinti”



Egyszerűsített támogatás

• A helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek 
egyszerűsített támogatása, amelyet a civil 
szervezet alapcél szerinti tevékenységéhez 
kapcsolódó költségeinek fedezésére fordít. 

• Jogosultsági alapon, beérkezési sorrendben a 
támogatási keret kimerüléséig biztosítandó.

• Alkalmazandó: először a 2019. évi NEA forrás 
terhére kiírt pályázatoknál.

• Az egyszerűsített támogatás esetén – a normatív 
támogatáshoz hasonlóan az Alapkezelő támogatói 
okiratot bocsát ki.



Egyszerűsített támogatás jogosultsági 
feltételei 

• a támogatási igény benyújtását megelőző két 
évben letétbe helyezett teljes és közzétett 
számviteli beszámolóval rendelkezik,

• a pályázat megjelenését megelőző két lezárt 
üzleti évben a beszámolóval igazolható éves 
összes bevétele egyik évben sem éri el az 
ötmillió forintot, és



Egyszerűsített támogatás jogosultsági 
feltételei III. (NEA r. 14/B.§)

• Az adott költségvetési év forrása tekintetében 
nem nyújtott be a Civil tv. 56. § (1) bekezdés 
b)-g), i) és j) pontjaira vonatkozó támogatási 
igényt.

• DE: normatív kiegészítést lehet, CIC-ek
támogatását lehet…



Ki nem nyújthat be egyszerűsített 
támogatásra igényt?

• Az országos hatókörű szervezetek

• Akiknek nincs OBH-ra feltöltött (megelőző két 
évben letétbe helyezett teljes és közzétett) 
számviteli beszámolójuk

• Akiknek a megelőző két lezárt üzleti év 
valamelyikében a beszámolóval igazolható éves 
összes bevétele valamelyik évben eléri vagy 
meghaladja az ötmillió forintot.

• Akik összevont támogatásra nyújtanak be igényt.



Az egyszerűsített támogatás összege 
és biztosításának módja

• A támogatást önrész nélkül, támogatási 
előlegként, vissza nem térítendő 
támogatásként kell biztosítani.

• Az egyszerűsített támogatás keretében a 
támogatási igényben jelzett, de legfeljebb 
kétszázezer forint összegű támogatás 
nyújtható

• Minimálisan 100.000 Ft igény rögzítése 
szükséges.



Az egyszerűsített támogatás 
felhasználása

• A civil szervezet kizárólag az alapcél szerinti 
tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek 
fedezésére fordíthatja.

• Tehát ez lehet a civil szervezet működési 
(bérleti díj, rezsi…) és szakmai (program, 
rendezvény…) költsége is.



A támogatási igény benyújtása

• A támogatás biztosítására irányuló kérelmet az 
Alapkezelőhöz kell elektronikusan, az e célra 
rendszeresített elektronikus pályázatkezelési 
rendszeren keresztül benyújtani.

• Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszeren (un. EPER 
rendszeren) keresztül.



Összevont támogatás

• 2017.09.01-től a jogszabályi alap biztosított a Civil 
tv. 56.§ (2) bekezdésében:

„Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás
…egységes elvek alapján meghatározott támogatási
döntések útján…”

• NEA 2019-ben terveink szerint nem lesz külön szakmai és
külön működési pályázat, hanem egyben benyújtható
lesz.

• Előnyök: 1 db kiírás, 1 db útmutató, 1db pályázat
benyújtása…Határidőt egyszer…(De, ha a kollégium
lehetővé teszi, akkor továbbra is +1 db a társpályázóval…)



Kollégiumi tartalmak változásai I.

Nemzeti 

összetartozás

(Kb. -1250 db)

A kárpát-medencei 

együttműködés mint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos 

nemzetközi tevékenység, az 

európai integráció és a vallási 

tevékenység elősegítése, továbbá a 

Magyarországon élő nemzetiségek, 

valamint az emberi és állampolgári 

jogok védelme, egyéb kulturális 

tevékenység (zene, tánc, népzene, 

néptánc), hagyományápolás



Kollégiumi tartalmak változásai II.

Közösségi 

környezet

(Kb. +1250 db)

A közművelődés, tudomány és 

kutatás, audio- és 

telekommunikáció, informatika, 

elektronikus hírközlés, szak- és 

felnőttképzés, ismeretterjesztés, 

fogyasztóvédelem, a település- és 

közösségfejlesztés, kulturális 

tevékenység területén működő civil 

szervezetek, társadalmi párbeszéd 

területén működő civil szervezetek



Kollégiumi tartalmak változásai III.
Társadalmi felelősség-

vállalás (UN-ből TF-be kb. 

650 db)

Nonprofit szervezeteknek, 

ernyőszervezeteknek nyújtott 

szolgáltatások, szakmai és 

érdekképviselet, adományosztás, 

szociális tevékenység, család- és 

gyermekjóléti szolgáltatók, 

időskorúak gondozása, rehabilitációs 

foglalkoztatás, hátrányos helyzetű 

rétegek segítése, egyéb nonprofit 

tevékenységek, természet- és 

környezetvédelem területén 

működő civil szervezetek, polgári 

védelem



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket!

dr. Kecskés Péter 
főosztályvezető

Miniszterelnökség, Civil Kapcsolatok és 
Társadalmi Konzultáció Főosztálya
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