
 

 

  2019. szeptember 

 

  

  Pályázati információs és tanácsadó napok 
 

  

  

Hamarosan megjelennek a Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évre szóló pályázatai.  A civil 

szervezetek működését illetve a szervezetek működését és szakmai munkáját támogató összevont 

pályázati felhívások október elsején, az egyszerűsített pályázatok várhatóan 2019. november 11-től 

lesznek elérhetők. Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Civil Információs Centrum cím birtokosa  információs napokat szervez a pályázók tájékoztatása 

érdekében. 

Az információs napok tervezett helye és ideje: 

Időpont Település Helyszín 

2019. október 02. szerda 

15.00 óra 
Miskolc 

Új Nemzedék Központ Közösségi Tér 

3525 Miskolc, Régiposta utca 4. 

2019. október 03. csütörtök 

15.00 óra 
Szendrő Egyeztetés alatt! 

2019. október 07. hétfő 

11.00 óra 
Sárospatak 

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 

3950 Sárospatak, Kazinczy Ferenc u. 27. 

2019.10.07.   hétfő 

15.30 óra 
Sátoraljaújhely 

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési 

Központ 

3980 Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3. 

2019. október 08. kedd 

13.00 óra 
Mezőkövesd 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

2019. október 08. kedd 

15.00 óra 
Tiszaújváros 

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 

Könyvtár – Derkovits Művelődési Központ 

földszint 3-as terem 

3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 

2019. október 08. kedd Szerencs Rákóczi vár, Lovagterem 

  

http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?message_ID=86&code=87e4ae6d8277d687c76c6dk95854b3751cb19k
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?message_ID=86&code=87e4ae6d8277d687c76c6dk95854b3751cb19k
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?message_ID=86&code=87e4ae6d8277d687c76c6dk95854b3751cb19k


13 00 óra 3900 Szerencs, Huszárvár út 11. 

2019. október 08. kedd 

15.00 óra 
Abaújszántó 

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

3881 Abaújszántó, Szent István tér 4. 

2019. október 09. szerda, 

15.00 óra 
Encs 

Abaúj LEADER Egyesület 

3860 Encs, Petőfi út 62. 

2019. október 11. péntek 

11.00 óra 
Szikszó 

Rákóczi LEADER Egyesület 

3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12. 

2019. október 15. kedd 

15.00 óra 
Mezőcsát 

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 

emeleti tárgyaló 

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 

2019. október 15. kedd 

csütörtök 

13.00 óra 

  

Ózd 
Civil Ház (földszint 3-as számú terem) 

3600 Ózd, Árpád vezér út 29. 

2019. október 15. kedd 

15.00 óra 
Kazincbarcika 

Kazincbarcika (egyeztetés alatt) 

  

  

  

  Regisztráció 1 % felajánlások fogadására   
 

  

  

Azok a civil szervezetek amelyek részesülni kívánnak az 1%-os felajánlásokból, de korábban még nem 

regisztráltak, 2019. szeptember 30-ig kell regisztrációs kérelmet benyújtania az adóhatósághoz 

a 19EGYREG nyomtatványon! 

Figyelem: A nyomtatvány a NAV honlapján érhető el. A nyomtatványt csak elektronikus úton, az 

Általános Nyomtatványkitöltő Programot (ÁNYK) használva, Cégkapu hozzáférésen keresztül lehet 

benyújtani! 

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a jelen rendelkező évre érvényes regisztrációval 

rendelkező civil kedvezményezettnek sem ez évben, sem a követő években nem kell ismételten 

benyújtania ’EGYREG jelű, így a 19EGYREG jelű adatlapot sem. 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az adatlap benyújtására nyitva álló, 2019. szeptember 30-i 

határidő jogvesztő, elmulasztása esetén az adatlapban foglalt regisztrációs kérelem nem vehető 

figyelembe, a késedelem kimentésére sem igazolási kérelem, sem méltányossági kérelem nem 

terjeszthető elő. Az adatlaphoz az előzetes regisztrációt kérelmező szervezetnek mellékelnie kell a 

szükséges nyilatkozatokat, okiratokat, illetőleg igazolást. 

  



Kérelem az adó 1%-ot felajánlók megismerése iránt 

Az állami adóhatóság 2019. szeptember 30. és október 30. között kérelemre egy alkalommal 

elektronikus úton tájékoztatja a civil kedvezményezetteket a rájuk érvényesen rendelkező 

magánszemélyek nevéről, postai vagy elektronikus levelezési címéről. Az erre irányuló kérelmet 

elektronikus úton szeptember 30-áig az EGYADAT elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani. 

Figyelem: A nyomtatványt csak elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Programot (ÁNYK) 

használva, Cégkapun keresztül lehet benyújtani! 

Csak azon felajánlók nevét ismerheti meg a szervezet, akik ehhez a rendelkező nyilatkozat  kitörlésekor 

hozzájárultak.. A kedvezményezett szervezet az ily módon rendelkezésre álló adatokat kizárólag a 

közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás 

nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti. 

Figyelem! Ha ezeket az adatokat kikéri a szervezet, gondoskodnia kell azok gondos, illetéktelenektől 

elzárt őrzéséről és felhasználásáról. Az adatok adótitoknak minősülnek! 

  
 

  

  A Nemzeti Ifjúsági Tanács képzése Debrecenben   
 

  

  

Tisztelt Szervezeti képviselő! 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács az őszi időszakban ismét megrendezi régiós képzéseit, amelyek célja, hogy 

egynapos specifikus képzéseket szervezzünk a tagszervezeteink, és más, lokális szinten működő 

egyesületek és alapítványok, illetve szakemberek számára.  

Ezek tematikáját minden esetben előzetes igényfelmérés fogja megelőzni, amelynek során központilag 

kérdezzük meg az adott régióban működő tag- és partner szervezeteinket, hogy milyen területeken 

fogalmazódik meg igény a részükről fejlesztésre, oktatásra. 

Fontos, hogy ezek az alkalmak az általános szervezeti és szektorfejlesztés mellett régiós, vagy helyi 

szinten megfogalmazódó sajátosságokra, és problémákra reagáljanak, azokhoz kapcsolódóan 

megoldást szolgáló tudásanyagot vagy alkalmazható mintát adjanak át a résztvevők számára.  

Az Észak - Alföldi régió képzésének tervezett helyszíne és időpontja: 

2019.10.10. 

4025 Debrecen, Simonffy utca 21 (Ifjúsági ház - galéria) 

A képzés mindenki számára ingyenesen vehető igénybe. Kérjük Önöket, hogy amennyiben 

érdeklődnek a lehetőség iránt, az alábbi linken található regisztrációs űrlapon jelöljék be az Önök 

számára két leghasznosabb témát:  

https://forms.gle/uQHtv6ShrbWJua8s6 

Köszönettel, 

Balogh László 

  

https://www.google.com/maps/search/4025+Debrecen,+Simonffy+utca+21?entry=gmail&source=g
https://forms.gle/uQHtv6ShrbWJua8s6


NIT - megyei delegált 
 

  

  

  

Elérhetőségeink: 

Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

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

Telefon: 46/611-559 

E-mail cím: bazmegye.cic@erke.hu 

honlap: www.erke.hu 

 

  

 

  

  

  Ide kattintva leiratkozhat a hírlevélről!   
 

  

 

 

  

     
 

  

  

  

Az elektronikus szolgáltatásainkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkat megismerheti az alábbi 

linkre kattintva: 

Adatkezelési tájékoztató 

  

 

  

 

http://www.erke.hu/webgalamb/%7Bleiratkozas_link%7D
http://www.erke.hu/?page_id=1675
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?message_ID=86&code=87e4ae6d8277d687c76c6dk95854b3751cb19k

