
 

2019. április 

 
Ingyenes civil gazdálkodási képzés  

 
 

  

Kedves Civil Barátunk, Tisztelt Partnerünk! 

Tisztelettel meghívjuk Önt az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület - Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Civil Információs Centrum civil szervezetek gazdálkodásával és számvitelével foglalkozó 

képzésére. A várhatóan nagy érdeklődést kiváltó program a civil szervezetek és közalapítványok 

gazdálkodási, számviteli, adózási és beszámolási kötelezettségeinek teljesítését segíti elő. A képzési 

idei kiemelt témája az adományok fogadásával, továbbításával járó kötelezettségek teljesítése. 

A képzés időpontja: 2019. április 10. (szerda) 10.00-14.00 óra 

A képzés helyszíne: Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat - Megyeháza Díszterem 

(3525 Miskolc Városház tér 1.) 

Szervezéssel megbízott partner: Ifjúságért Alapítvány 

PROGRAM: 

9:30-10:00 Regisztráció 

10:00-10.10 Köszöntő - Török Dezső közgyűlési elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Önkormányzat 

10:10-12:00 – Szakmai program I. rész: a civil szervezetek gazdálkodásának, számvitelének, 

adózásának, beszámolásának szabályai 

Előadó: Gottgeisl Rita, adószakértő, könyvvizsgáló, az Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit 

Tagozatának elnöke 

12:00-12:30 Ebédszünet 

12:30-13:45 Szakmai Program II. rész: a civil szervezetek gazdálkodásának, számvitelének, 

adózásának, beszámolásának szabályai 

Előadó: Gottgeisl Rita, adószakértő, könyvvizsgáló, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának 

elnöke 

13:45-14:00 Hozzászólások, kérdések 

  

A helyszín befogadóképessége miatt a rendezvényen történő részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, 

2019. április 1-ig jelezze részvételi szándékát az e-mail szövegében található űrlapon vagy az alábbi 

linken: 

http://www.erke.hu/webgalamb/


Regisztráció 

Fontos: 

A rendezvény helyszínén 8.00-12.00 óra között „Párban jár a segítség” címmel véradást szervezünk. 

Várjuk a segítőkész civileket és polgárokat! A véradásra jelentkezők jutalomban részesülnek.  Az 

ERKE pedig minden véradásra jelentkező után 500 Ft adományt juttat el annak a civil közösségnek, 

amelyik a legtöbb szavazatot kapja a véradásra jelentkezőktől! 

 A meghívó letöltése: innen 

Támogatók: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 

Miniszterelnökség  

Nemzeti Együttműködési Alap 

Bethlen Gábor Alapkezelő 

 
 

 
 A megyei civil információs centrum feladatokat ellátó Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) 

csatlakozik a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága és 

az Országos Vérellátó Szolgálat által kezdeményezett országos civil véradáshoz. Az ERKE a Miskolci 

Területi Vérellátóval, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal, a Magyar Cserkészszövetség 

II. Cserkész Kerületével, valamint a Célpont Közösségi Térrel együttműködve „Párban jár a segítség – 

civil véradás” címmel szervez megyei szintű programot.  

A „Párban jár a segítség – civil véradás” a jóakaratú polgárok és civil közösségek 

társadalmi értékét jelképezi. A civil szervezetek és a tettre kész emberek képesek arra a 

varázslatra, hogy olyan megfoghatatlan dolgokból, mint a jóakarat és az együttérzés 

kézzelfogható eredményeket hozzanak létre. Sőt még azt is képesek elérni, hogy e 

varászlat kétszeresen hasson. Építse azokat is, akik tenni és segíteni akarnak, illetve 

  

https://goo.gl/forms/fu63kQkZz50PdLkl2
http://www.erke.hu/webgalamb/subscriber.php?download=Gazdalkodasi_kepzes_meghivo.pdf&a=%7bstatlink%7d


azokat is, akik az eredményekből részesülnek. Ennek jegyében szervezünk két 

alkalommal, két helyszínen véradást: 

 április 10. 9:00 - 12:00 óra (az  ingyenes Civil gazdálkodási képzéshez kapcsolódva), Megyeháza, 

Rákóczi terem, 3525 Miskolc Városház tér 1. 

 2019 április 11. 13.30 - 16.30 óra, Célpont Közösségi Tér, 3530 Miskolc, Arany János 29. 

A véradók életet mentenek! Ám, mert a segítség párban jár, mindenki, aki a véradásra jelentkezik egyúttal 

egy kisebb, de fontos szolgálatot végző közösséget is támogatni fog. Az ERKE saját forrásból minden 

véradó után 500 Ft pénzbeli adományt juttat el egy civil közösségnek. Ezt az adományt az a közösség 

kaphatja meg, amelyikre a helyszíneken a legtöbb véradásra jelentkező szavaz.  

A véradásra jelentkezők személyesen is jutalomban részesülnek! 

Ki lehet véradó? 

Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt. 

Mit kell hozni a véradásra? 

 Fényképes igazolványt kell bemutatni az adatok felvételéhez pl. személyigazolvány, 

diákigazolvány, jogosítvány, útlevél  

szükséges a TAJ kártyát és a lakcímkártyát is hozni 
 

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 tájékoztatóinkat megismerheti az alábbi linkre kattintva: 
Adatkezelési tájékoztató 

 

http://www.erke.hu/?p=2064
http://www.erke.hu/webgalamb/%7Bleiratkozas_link%7D
http://www.erke.hu/?page_id=1675
http://www.erke.hu/webgalamb/

