
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 
TÁMOGATÁSA - 2021 

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete támogatási igényt nyújtott be 
a Nemzeti Együttműködési Alap” Közösségi Környezet Kollégiumához”,„Civil 
szervezetek szakmai programjának megvalósítására és működésének 
biztosítására fordítható összevont támogatás 2021” témában. A pályázat kiírási 
kódja: NEAO-KP-1-2021/2. A pályázat NEAO-KP-1-2021/2-001086 azonosítószámon 
került nyilvántartásba.   
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt., mint Támogató a  H1004008  
iktatószámú döntése alapján 2.503.000 Ft, azaz Kettőmillió-ötszázháromezer 
forint összegű, vissza nem térítendő, 100%-ban támogatási előlegként folyósított 
költségvetési támogatást nyújtott a Menedzserasszisztensek Magyarországi 
Egyesülete, mint Kedvezményezett részére, a „TOP SECRETary projekt-fókuszban a 
professzionális vezetői asszisztencia” című pályázata, mint támogatási cél 
megvalósításához, „A Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott, valamint a civil és 
nonprofit szervezetek támogatásaihoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek”-
ben meghatározottak szerint.   
 
A támogatás forrása a Kvtv. 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési 
Alap fejezeti kezelésű előirányzata. a támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 
332995. A támogatott tevékenység kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 
84032. 
 
 
A támogatói okirat „VI. Nyilvánosság” c. alpontja értelmében a Kedvezményezettnek 
nyilvánossá kell tenni, hogy tevékenységét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. 
A kötelezettség kiterjed esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos 
irataiban történő feltüntetésre, illetve a honlapon, valamint kiadványban is, amely 
kötelezettségünknek ezúton eleget teszünk. 
 

 
A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete működését és 

tevékenységét támogató szervezetek: 
 

Nemzeti Együttműködési Alap, a fejezetet irányító Miniszterelnökség, valamint 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt., mint Támogató. 

 
 

 

 



NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 
TÁMOGATÁSA - 2020 

 
A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete egyedi támogatási 
igényt nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. A pályázat  
NEAE-KP-1-2020/1-000185 azonosítószámon került nyilvántartásba. 
 
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt., mint Támogató a  NEA/683/2020 
iktatószámú döntése alapján 2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió forint összegű, 
vissza nem térítendő, 100%-ban támogatási előlegként folyósított költségvetési 
támogatást nyújtott a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete, mint 
Kedvezményezett részére, „A zene, mint összekötő platform-Musik als 
Begegnungsraum- a szervezet programjainak és tevékenységének 
támogatása”, mint támogatási cél megvalósításához, a támogató okiratban és 
„A Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott, valamint a civil és nonprofit 
szervezetek támogatásaihoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek”-ben 
meghatározottak szerint.   
 
A támogatás forrása a Kvtv. 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti 
Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzata. a támogatás forrásának 
ÁHT azonosító száma: 332995. A támogatott tevékenység 
kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 84032. 
 
A támogatói okirat „VI. Nyilvánosság” c. alpontja értelmében a 
Kedvezményezettnek nyilvánossá kell tenni, hogy tevékenységét a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatja. 
A kötelezettség kiterjed esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos 
irataiban történő feltüntetésre, illetve a honlapon, valamint kiadványban is, 
amely kötelezettségünknek ezúton eleget teszünk. 
 

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete működését és 
tevékenységét támogató szervezetek: 

 
Nemzeti Együttműködési Alap, a fejezetet irányító Miniszterelnökség, 
valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt., mint Támogató. 

 
 


