
2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

05 Miskolci Törvényszék_____________

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Palik Szilvia

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Nyilvántartási szám: 0 5 — 0 2 — 6 | 4 | 6 | 8 5

Időszak terjedelm e: egész év j^ j töredék év □
időszak kezdete

Tárgyév: 2 0 2 0

időszak vége
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

05 Miskolci Törvényszék 2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év |^ j töredék év Q 12 10 12 fo] — [ o f l j — [ o j l l
időszak kezdete

@ 000-00-00
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
12
□

Szervezet neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
Szervezet székhelye:

Irányítószám: 3 5 1 3 1| 0 Település: Miskolc
Közterület neve: Melinda Közterület jellege: utca
Házszám: 24 Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó 3

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Közterület neve: 

Házszám:

j | | Település:

Közterület jellege:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Miskolc

'̂ PC'XX L

2 0 211 — 0 5 — 2 6
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2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintbanJ

Előző év Előző év 
helyesbítése

T árgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök 1 713 1 899

1. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök 1 713 1 899

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 29 059 30 546

1. Készletek

II. Követelések 4 645 4 711

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 24 414 25 835

ö. Aktív időbeli elhatárolások 23 718 14 979
E SZK Ö ZÖ K  Ö SSZESEN 54 490 47 424

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 17 287 16 871

1. Induló tőke/jegyzett tőke 70 70

II. Tőkeváltozás/eredmény 4 996 17 791

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 12 221 -990

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Oéltartalékok

F. Kötelezettségek 37 203 30 553

1. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 37 203 30 553

G. Passzív időbeli elhatárolások

FO R R Á S O K  Ö SSZESEN 54 490 47 424
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 11 362 1 4 0 0 11 362 1 4 0 0

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke

3. Egyéb bevételek 61 334 59 511 61 334 59 511

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 6 1 1 8 4 59 201 6 1 1 8 4 59 201

ebből: adományok 214 310 214 310

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 28 22 28 22

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 72 724 60 933 72 724 60 933

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 72 724 60 933 72 724 60 933

5. Anyagjellegű ráfordítások 28 754 27 499 28 754 27 499

6. Személyi jellegű ráfordítások 29 303 3 1 1 2 7 29 303 3 1 1 2 7

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 0 0 0 0

7. Értékcsökkenési leírás 1 764 3 131 1 764 3 131

8. Egyéb ráfordítások 239 166 239 166

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 443 0 443 0

B. Összes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 60 503 61 923 60 503 61 923

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 60 503 61 923 60 503 61 923

ö. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 12 221 -990 12 221 -990

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (Ö-10) 12 221 -990 12 221 -990
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2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési 
támogatás 60 321 57 502 60 321 57 502

ebből:
- normatív támogatás

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 500 400 500 400

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

49 62 49 62

F. Közszolgáltatási bevétel 60 821 57 902 60 821 57 902

G. Adományok 214 310 214 310

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Q  Igen [X] Nem

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyom tatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.3119.09.29



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám: 

Közterület neve:

3 5 3 |o 1 elepules: Miskolc

Melinda Közterület jellege: utca
Házszám: 24 Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó: 3

1.1 Jogi szem ély szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Közterület neve: 

Házszám:

Település;

Közterület jellege:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység adószáma:

1 1 0 0 / p k 6 0 0 8 9 / 2 0 0 0

5 — 

1

2 — 6 4 61 8 | 5 1

4 8 0 5
1.6 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység  
képviselőjének neve: Palik Szilvia

0 G

3 3 6

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak e lm o z d ítá s a , hogy mindenki 
érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi 
közhasznú tevékenyég eket végezte. Az ERKE, m in ta  Bo rso d-Ab aúj -Zemplén Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ cím birtokosa inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyú jto tta  
civil szervezetek, közösségek számára. Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején 
rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a közösségfejlesztő tevékenységeinket. M iskolcon a 
Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a helyi közösségeket erősítő  
rendezvényeket, foglalkozásokat. A tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek idején az online 
térbe helyeztük. A  kassai partnerünkkel közösen indítottunk program ot a közösségi terek kialakításával, 
üzemeltetésével kapcsolatban._____________________________________________________________________________

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevekenyseg megnevezese: közösségfejlszutés, helyi közművelődés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Miskolcon a Győri kapu lakossága
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A „Kapuzörgetö" TOP-S.9.2-1S-MI2-2Q17-QQQ03 projektet a M iskolc Város Kultúrájáért Közalapítvánnyal 
közösen valósítjuk meg. A tevékenyég keretében közösségfejlesztő akciókat, folyam atokat, közösségi 
rendezvényeket szerveztünk. A  veszélyhelyzet idején

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 19.09.29



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám: 

Közterület neve:

3 5 3 |o 1 elepules: Miskolc

Melinda Közterület jellege: utca
Házszám: 24 Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó: 3

1.1 Jogi szem ély szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Közterület neve: 

Házszám:

Település;

Közterület jellege:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység adószáma:

1 1 0 0 / p k 6 0 0 8 9 / 2 0 0 0

5 — 

1

2 — 6 4 61 8 | 5 1

4 8 0 5
1.6 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység  
képviselőjének neve: Palik Szilvia

0 G

3 3 6

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy mindenki 
érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi 
közhasznú tevékenyég eket végezte. Az ERKE, m in ta  Bo rso d-Ab aúj -Zemplén Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ cím birtokosa inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyú jto tta  
civil szervezetek, közösségek számára. Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején 
rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a közösségfejlesztő tevékenységeinket. M iskolcon a 
Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a helyi közösségeket erősítő  
rendezvényeket, foglalkozásokat. A tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek idején az online 
térbe helyeztük. A  kassai partnerünkkel közösen indítottunk program ot a közösségi terek kialakításával, 
üzemeltetésével kapcsolatban._____________________________________________________________________________

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevekenyseg megnevezese: szociális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8 .
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fancsal és az encsi járás lakossága
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Fancsal-Hernádvécse Evangélikus Egyházközséggel együttműködve az Encsi térségben szerveztünk 
inform ációs programokat, a társadalm i kihívások kezelését segítő érzékenyítö foglalkozásokat, valam int 
játszó házakat, családi eseményeket.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 19.09.29



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám: 

Közterület neve:

3 5 3 |o 1 elepules: Miskolc

Melinda Közterület jellege: utca
Házszám: 24 Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó: 3

1.1 Jogi szem ély szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Közterület neve: 

Házszám:

Település;

Közterület jellege:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység adószáma:

1 1 0 0 / p k 6 0 0 8 9 / 2 0 0 0

5 — 

1

2 — 6 4 61 8 | 5 1

4 8 0 - W - [ö 5
1.6 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység  
képviselőjének neve: Palik Szilvia

0 G

3 3 6

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy mindenki 
érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi 
közhasznú tevékenyég eket végezte. Az ERKE, m in ta  Bo rso d-Ab aúj -Zemplén Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ cím birtokosa inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyú jto tta  
civil szervezetek, közösségek számára. Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején 
rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a közösségfejlesztő tevékenységeinket. M iskolcon a 
Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a helyi közösségeket erősítő  
rendezvényeket, foglalkozásokat. A tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek idején az online 
térbe helyeztük. A  kassai partnerünkkel közösen indítottunk program ot a közösségi terek kialakításával, 
üzemeltetésével kapcsolatban._____________________________________________________________________________

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevekenyseg megnevezese: Közösségfejlesztés, helyi közművelődés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Miskolc lakossága
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Lezártuk az Esély és Részvétel EFO P-1.3.5-15-2015-00193 projekt m egvalósítását. A  záró szakasz bán a 

koordinátoraink segítségével helytörténeti, kulturális és érdekképviseleti alkalmakat szerveztünk, illetve 
segítettünk más közösségeknek városi, város

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 19.09.29



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám: 

Közterület neve:

3 5 3 |o 1 elepules: Miskolc

Melinda Közterület jellege: utca
Házszám: 24 Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó: 3

1.1 Jogi szem ély szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám: I I I P l Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ugyszám: 1 1 0 0 P k 6 0 0 8 9 2 0 0 0
1.4 Nyilvántartási szám: 0 5 — 0 2 — 6 4 61 8 1 5 1

1.5 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység adószáma: 1 9 3 3 6 4 8 0 - 1 - 0 5
1.6 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység  
képviselőjének neve: Palik Szilvia

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy mindenki 
érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi 
közhasznú tevékenyég eket végezte. Az ERKE, m in ta  Bo rso d-Ab aúj -Zemplén Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ cím birtokosa inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyú jto tta  
civil szervezetek, közösségek számára. Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején 
rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a közösségfejlesztő tevékenységeinket. M iskolcon a 
Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a helyi közösségeket erősítő  
rendezvényeket, foglalkozásokat. A tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek idején az online 
térbe helyeztük. A  kassai partnerünkkel közösen indítottunk program ot a közösségi terek kialakításával, 
üzemeltetésével kapcsolatban._____________________________________________________________________________

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevekenyseg megnevezese: Civil szervezetek szakmai tám ogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXV. törvény 51. § (1)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: B.-A.-Z. megyei civil szervezetek, közösségek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A M iniszterelnökséggel kötött szakmai m egállapodás és a civil törvény alapján láttuk el a civil 
inform ációs centrum feladatot. Többek között 855 órában nyújtottunk ingyenes jogi, gazdálkodási, 
pályázati és egyéb tanácsadást. 27 db jelenléti és online
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám: 

Közterület neve:

3 5 3 |o 1 elepules: Miskolc

Melinda Közterület jellege: utca
Házszám: 24 Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó: 3

1.1 Jogi szem ély szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Közterület neve: 

Házszám:

Település;

Közterület jellege:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység adószáma:

1 1 0 0 / p k 6 0 0 8 9 / 2 0 0 0

5 — 

1

2 — 6 4 61 8 | 5 1

4 8 0 - W - [ö 5
1.6 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység  
képviselőjének neve: Palik Szilvia

0 G

3 3 6

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak e lm o z d ítá s a , hogy mindenki 
érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi 
közhasznú tevékenyég eket végezte. Az ERKE, m in ta  Bo rso d-Ab aúj -Zemplén Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ cím birtokosa inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyú jto tta  
civil szervezetek, közösségek számára. Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején 
rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a közösségfejlesztő tevékenységeinket. M iskolcon a 
Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a helyi közösségeket erősítő  
rendezvényeket, foglalkozásokat. A tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek idején az online 
térbe helyeztük. A  kassai partnerünkkel közösen indítottunk program ot a közösségi terek kialakításával, 
üzemeltetésével kapcsolatban._____________________________________________________________________________

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevekenyseg megnevezese: Civil szervezetek szakmai tám ogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXV. törvény 51. § (1)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: B.-A.-Z. megyei civil szervezetek, közösségek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Civil 4 .0  (NEA-TF-19-Ö-V-Q521) projekt keretében két alkalom m al rendeztünk worshopot a civil 
szervezetek online jelenlétével kapcsolatban. Megújítottuk a polgárok s é a  civil szervhzetek tájékoztatását 
segítő honlapunkat.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kim utatása
(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év T árgyév

0 0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

0 0

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

0 0

Cél szerinti juttatások kim utatása  
(összesen) 0 0

Cél szerinti juttatások kim utatása  
(m indösszesen) 0 0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

0 0

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

0 0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (m indösszesen): 0 0
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

7. Közhasznú jogállás m egállapításához szükséges m utatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 72 724 60 933

ebből:

C. A személyi jövedelem adó m eghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 49 62

D. Közszolgáltatási bevétel 60 821 57 902

E. Normatív tám ogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott tám ogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 11 854 2 969

H. Összes ráfordítás (kiadás) 60 503 61 923

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 29 303 3 1 1 2 7

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 60 503 61 923

K. A dózott eredm ény 12 221 -990

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző szem élyek szám a  
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

42 5

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] m □

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0] m □

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] m □

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] □ ia
Ectv. 32. § (5) b) ](J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] □

Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] □
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: CIC-KP-1-2020/1-000004-VAL

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés [^]

önkorm ányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2020.01.01-2020.12.31

Támogatási összeg: 26 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 26 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 26 000 000

- tárgyévben folyósított összeg: 26 000 000

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 15 577 885

Dologi 8 987 115

Felhalmozási 1 435 000

Összesen: 26 000 000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Miniszterelnökséggel kötött szakmai m egállapodás és a  civil törvény alapján láttuk el a civil inform ációs centrum  
feladatot. Többek között 855 órában nyújtottunk ingyenes jogi, gazdálkodási, pályázati és egyéb tanácsadást. 27 db 
jelenléti és online inform ációs rendezvényt szerveztünk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek 
ideién az online térbe helyeztük. A  kassai oartnerünkkel közösen indítottunk o ro aram o ta  közösséai terek
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: EFOP 1.3.5-16-2016-00193

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások M inisztérium a

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés [^]

önkorm ányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2017.01.31-2020.06.29.

Támogatási összeg: 25 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4 861 144

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 861 144

- tárgyévben folyósított összeg: 9 591 908

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 1 741 676

Dologi 1 766 169

Felhalmozási 1 353 299

Összesen: 4 861 144

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lezártuk az Esély és Részvétel EFOP-1.3.5-16-2Q16-QQ19i3 projekt m egvalósítását. A záró szakaszban a 
koordinátoraink segítségével helytörténeti, kulturális és érdekképviseleti alkalm akat szerveztünk, illetve segítettünk 
más közösségeknek városi, városrészi program okat szervezni.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek 
ideién az online térbe helveztük. A  kassai oartnerünkkel közösen indítottunk o ro aram o ta  közösséai terek
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: EFOP 1.3.7-17-2017-00010 A tá rsad a lm i kohéz ió  e rős ítése  az egyházak és c iv il sze rvezetek közössé g fe jle sz tő  tevékenységének bővítésévé

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások M inisztérium a

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés [^]

önkorm ányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2018.01.31-2021-03-31

Támogatási összeg: 7 449 750

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 286 500

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 286 500

- tárgyévben folyósított összeg: 5 782 879

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 5 286 500

Dologi 0

Felhalmozási 0

Összesen: 5 286 500

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Fan csal-Hernádvécse Evangélikus Egyházközséggel együttm Okod ve az Encsi térségben szerveztünk inform ációs  
programokat, a társadalm i kihívások kezelését segítő érzékeny ítö foglalkozásokat, valam int játszó házakat, családi 
eseményeket.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük Ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek 
ideién az online térbe helyeztük. A  kassai oartnerünkkel közösen indítottunk o ro aram o ta  közösséai terek
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: TOP-6.9.2-16-M I2-2017-00003. Kapuzörgető A helyi identitás és kohézió erősítése

Támogató megnevezése: Pénzügym inisztérium  Regionális Fejlesztési Operatív Program ok Irányító Hatósága

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés [^]

önkorm ányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2018.03.01-2021-09-30

Támogatási összeg: 55 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 12 015 542

- tárgyévben felhasznált összeg: 12 015 542

- tárgyévben folyósított összeg: 24 785 468

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 7 441 785

Dologi 4 085 103

Felhalmozási 488 654

Összesen: 12 015 542

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A „Kapuzörgető” TOP-6.9.2-16-MI2-2Q17-QQQQ3 projektet a M iskolc Város Kultúrájáért Közalapítvánnyal közösen 
valósítjuk meg. A tevékenyég keretében közösségfejlesztő akciókat, folyam atokat, közösségi rendezvényeket 
szerveztünk. A veszélyhelyzet Idején a foglalkozásokat az on-líne térbe helyeztük át. A tevékenyégéin két a helyi 
lakosokkal közösen kialakított cselekvési terv alapján szervezzük.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek 
ideién az online térbe helyeztük. A  kassai oartnerünkkel közösen indítottunk o ro aram o ta  közösséai terek
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: "Disnótoros Győri kapu" 808.095-1/2020

Támogató megnevezése: Miskolc MJV Önkorm ányzat 14. sz. Választókerületi Alap

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés

önkorm ányzati költségvetés [^]

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2020.01.01-2020.03.31.

Támogatási összeg: 100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben folyósított összeg: 100 000

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi

Dologi 100 000

Felhalmozási

Összesen: 100 000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Győri kapuban szervezett disznótorra a képviselői alapból 100000 Ft tám ogatást kaptunk. A forrást az alapanyagok  
beszerzésére és feldolgozására fordítottuk. Az eseményen 300 fő vett részt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek 
ideién az online térbe helyeztük. A  kassai oartnerünkkel közösen indítottunk o ro aram o ta  közösséai terek
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: "Disznótoros Győri kapu" 808.106-1/2020

Támogató megnevezése: Miskolc MJV Önkorm ányzat 11.sz. Választókerületi Alap

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés

önkorm ányzati költségvetés [^]

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2020.01.01-2020-02-29

Támogatási összeg: 100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben folyósított összeg: 100 000

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 100 000

Dologi

Felhalmozási

Összesen: 100 000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Győri kapuban szervezett disznótorra a képviselői alapból 100000 Ft tám ogatást kaptunk. A forrást az alapanyagok  
beszerzésére és feldolgozására fordítottuk. Az eseményen 300 fö vett részt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek 
ideién az online térbe helyeztük. A  kassai partnerünkkel közösen indítottunk program ot a  közösségi terek___________

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.3119.09.29



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: "Disznótoros Győri kapu" 808.078-0/2020

Támogató megnevezése: Miskolc MJV Önkorm ányzata 13.sz Választókerületi Alap

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés

önkorm ányzati költségvetés [^]

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2020.01.01-2020-02-29

Támogatási összeg: 100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben folyósított összeg: 100 000

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi

Dologi 100 000

Felhalmozási

Összesen: 100 000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Győri kapuban szervezett disznótorra a képviselői alapból 100000 Ft tám ogatást kaptunk. A forrást az alapanyagok  
beszerzésére és feldolgozására fordítottuk. Az eseményen 300 fö vett részt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek 
ideién az online térbe helyeztük. A  kassai partnerünkkel közösen indítottunk program ot a  közösségi terek___________
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: "Disznótoros Győri kapu" 808.074-1/2020

Támogató megnevezése: Miskolc MJV Önkorm ányzata 12.sz. Választókerületi Alap

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés

önkorm ányzati költségvetés [^]

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2020.01.01-2020-02-29.

Támogatási összeg: 100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben folyósított összeg: 100 000

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi

Dologi 100 000

Felhalmozási

Összesen: 100 000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Győri kapuban szervezett disznótorra a képviselői alapból 100000 Ft tám ogatást kaptunk. A forrást az alapanyagok  
beszerzésére és feldolgozására fordítottuk. Az eseményen 300 fö vett részt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek 
ideién az online térbe helyeztük. A  kassai partnerünkkel közösen indítottunk program ot a  közösségi terek___________
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: "Civil 4.0 Értélabor" NEA-KP-1/2020/1-000026

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés [^]

önkorm ányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2020-01-01-2021.05.31.

Támogatási összeg: 6 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0

- tárgyévben folyósított összeg: 6 000 000

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 0

Dologi 0

Felhalmozási 0

Összesen: 0

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A projekt m egvalósítását a  pandém ia m iatt a 2021 évre elhalasztottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük Ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyég el nk jelentős részét a veszélyhelyzetek  
ideién az online térbe helyeztük. A  kassai oartnerünkkel közösen indítottunk o ro aram o ta  közösséai terek
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: "Civil Kézikönyv" NEA-KP-1/2020/1-000228

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés [^]

önkorm ányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2020.01.01-2021.05.31.

Támogatási összeg: 5 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 000 000

- tárgyévben folyósított összeg: 5 000 000

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 0

Dologi 5 000 000

Felhalmozási 0

Összesen: 5 000 000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Civil Útmutató című kiadványt készítettük el és jelentettük meg. A kiadványt 3.000 példányban adtuk ki.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük Ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyég el nk jelentős részét a veszélyhelyzetek  
ideién az online térbe helveztük. A  kassai oartnerünkkel közösen indítottunk o ro aram o ta  közösséai terek

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.3119.09.29



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: Civil K iruccanás és Szabadegyetem  N EA -TF-20-0-V -0284

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés [^]

önkorm ányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2020.04.01-2021-09-30

Támogatási összeg: 2 400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0

- tárgyévben folyósított összeg: 2 400 000

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 0

Dologi 0

Felhalmozási 0

Összesen: 0

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázatból a szervezet működését tám ogató foglalkoztatási elem ek indultak el. A  projekt szakmai tevékenységeit a 
veszélyhelyzet m iatt halasztottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük Ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyég el nk jelentős részét a veszélyhelyzetek  
ideién az online térbe helyeztük. A  kassai oartnerünkkel közösen indítottunk o ro aram o ta  közösséai terek
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: FMP-E/1901/1-21

Támogató megnevezése: VIA CARPATIA EGTC

Tám ogatás forrása:

központi költségvetés

önkorm ányzati költségvetés

nemzetközi forrás [^]

más gazdálkodó

Tám ogatás időtartama: 2019.11.01-2021.04.30.

Támogatási összeg: 6 194 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 326 830

- tárgyévben felhasznált összeg: 326 830

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Tám ogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő |^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 0

Dologi 326 830

Felhalmozási 0

Összesen: 326 830

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A projektben partnerként vettünk részt. A  vezető partner a kassai székhelyű Okrásl'ovací spolok za obnovu pánt iátok 
szervezet volt. A  projekt keretében a közösségi terek caládbarát és a kreativitást tám ogató kilakításával és 
üzemeltetésével Összefüggő műhelyek megvalósítását, illetve egy javasaltsor elkészítést vállaltuk. A pandém ia miatt 
a 2020. évben csak az előkészítő jellegű tevékenységek történtek meg. Pl egy bababarát pad, illetve a 
nyilvánossághoz lapcsolódó eszközök beszezése.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon  
részt venni a saját sorsának alakításában. E küldetés mentén a szervezet az alábbi közhasznú tevékenyég eket 
végezte. Az ERKE, m in ta  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa 
inform ációs, tanácsadási és képzési, inform atikai segítséget nyújtott a civil szervezetek, közösségek számára. 
Növeltük ism ertségünket azáltal, veszélyhelyzetek idején rendszeres online segédleteket adtunk ki. Folytattuk a 
közösségfejlesztő tevékenységeinket. Miskolcon a  Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban szerveztünk a 
helyi közösségeket erősítő rendezvényeket, foglalkozásokat. A  tevékenyégeink jelentős részét a veszélyhelyzetek 
ideién az online térbe helveztiik. A  kassai oartnerünkkel közösen indítottunk orociram ota közösséai terek
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642
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Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

CSATOLT MELLÉKLETEK
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

ESÉLY ÉS RÉSZVÉTEL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

2020. ÉV

Név:

Székhely:

Nyilvántartási szám: 

Bejegyző határozat száma:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

3530 Miskolc, Melinda u. 24 2/3.

05-02-04685 

Pk.60089/2009 

19336480-1-05 

Palik Szilvia

Adószám: 

Képviselő neve:

A könyvelés módja

A számviteli törvény előírásainak figyelembevételével a nonprofit szervezet a kettős 
könyvvitel szabályai szerint könyvel, melyet a közhasznú tevékenysége indokol. A főkönyvi 
számlákat részletes analitikus nyilvántartás egészíti ki. Költség elszámolásában a költségeket 
költségnemenként rögzíti.

A nonprofit szervezet egyszerűsített éves beszámolót készít.
Az eredménvkimutatás

A nonprofit szervezet az eredménykimutatását összköltség eljárással a számviteli törvény 2. 
sz. melléklete szerint készíti el.

Alkalmazott értékelési eljárások

Az értékelésnél a nonprofit szervezet a tevékenysége folytatásának elvéből indul ki. Az előző 
évben alkalmazott értékelési elveket csak akkor változtatja meg, ha a változást előidéző 
tényezők tartósan -  legalább egy éven túl -  jelentkeznek, és emiatt a változás állandónak, 
tartósnak minősül.

A mérlegben szereplő eszközök értékelése:

A befektetett eszközöket és a forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségen kell 
értékelni, csökkentve az értékcsökkenési leírással és az értékvesztéssel. Az általános értékelési 
előíráson kívül az eszközök későbbiekben részletezett csoportja piaci értéken is értékelhető.
Ezek az eszközök a következők:

•  vagyoni értékű jogok,
•  szellemi termékek,
•  ingatlanok,
•  műszaki berendezések, gépek, járművek,
•  részesedések.

Amennyiben ezeknél az eszközöknél az elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel 
csökkentett beszerzési érték alacsonyabb, mint az egyedi eszköz december 31 -i fordulónappal
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meghatározott piaci értéke, akkor a különbözetet a mérlegben ki lehet mutatni, amennyiben 
jelentős értékű.
A jelentős minősítés kritériuma a tárgyi eszközök, immateriális javak és részesedések 
csoportonként összevont bruttó (könyvszerinti) értékének 20 %-a feletti érték.

Ez az értékkülönbözet az eszközök között „Értékhelyesbítésként”, a saját tőkén belül 
„Értékelési tartalékaként fog mutatkozni. Az értékhelyesbítés összegét és annak változásait 
egyedi eszközönként elkülönítetten kell nyilvántartani.

A követeléseket (befektetett pénzügyi eszközök és forgóeszközök között is) bekerülési 
értéken kell állományba venni. A bekerülési értéket a törlesztések összege csökkenti.

A mérlegben követelést csak addig szabad kimutatni, amíg azt pénzügyileg vagy egyéb 
módon nem rendezték, váltónál ki nem egyenlítették, el nem engedték, behajthatatlan 
követelésként le nem írták.

A mérleg fordulónapján fennálló, a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett 
követeléseket a vevőminősítés alapján értékelni kell.

Követeléseket, vásárolt követeléseket egységesen kell kezelni. A számviteli törvény előírásai 
szerint a tartósnak minősülő (éven túli) követelésekkel (kölcsönökkel), valamint a vásárolt 
követelésekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket a pénzügyi műveletek között kell 
elszámolni. A nonprofit szervezet által keletkeztetett, nem tartós, vásárolt követelésnek nem 
minősülő követelésekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket, a vevőköveteléseket, követelés 
elengedést, térítés nélküli átadást, valamint a behajthatatlan követelést az egyéb ráfordítások 
között kell kimutatni.

Értékvesztést kell elszámolni, ha a követelés könyvszerinti értéke nagyobb, mint a követelés 
várhatóan megtérülő összege és ez az eltérés tartósnak és jelentősnek minősíthető.
Jelentősnek minősíthető a könyvszerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg különbözeié, 
amennyiben az az összevont vevő követelés könyvszerinti értékének több mint 10 %-a.
A nonprofit szervezet kölcsönköveteléseket tartós eszközként nem tart nyilván, igy azokat 
pénzügyi eszközök ráfordításaként, árfolyamveszteségként sem számolja el.

Kapott támogatások elszámolása:

A nonprofit szervezet magyarországi és európai uniós forrásból is rendelkezhet támogatással, 
amelyek elő és utó finanszírozásuak is lehetnek. Erre tekintettel alkalmazza az összemérés 
elvét, mind a pályázat keretében elszámolt támogatásokra, mind a más gazdasági szereplőktől, 
magánszemélytől kapott támogatásokra. Ela a támogatással való elszámolás a mérlegkészítés 
időpontjáig megtörténik, akkor az elszámolás alapján járó támogatást az adott üzleti évre 
számolja el az egyéb bevételek között. 77. § (2) Az egyéb bevételek között kell elszámolni:

A káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket,

a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, 
kártérítések, sérelemdíjak összegét,
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a behajthatatlannak minősített - és az előző üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt - 
követelésekre kapott összeget,

a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - belföldi 
vagy külföldi gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés 
vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatás juttatás összegét

Az egyéb bevételek között kell kimutatni:

a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - az 
adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, illetve az üzleti évhez 
kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően - igényelt (járó) támogatásjuttatás összegét;

A külföldi pénzértékre szóló eszközök értékelése sajátos.

A külföldi pénzértékre szóló eszközök a következők:

•  valutapénztárban lévő valutakészlet,
•  devizaszámlán lévő deviza,

•  külföldi pénzértékre szóló követelés,
•  külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök,
•  külföldi pénzértékre szóló értékpapír.

A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, 
befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve 
kötelezettség forintértékének meghatározásakor az alábbiak szerint járunk el:

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell 
forintra átszámítani.

Az előzőekben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, illetve a 
Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló 
eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci 
árfolyamán kell forintra átszámítani.

Az értékpapírokat tényleges beszerzési áron kell értékelni, amíg értéke tartósan nem csökken, 
és nem jelentős értékű. Jelentős értékű az értékvesztés a könyvszerinti érték 10 %-a felett.
A mérlegben szereplő források értékelése.

A saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket könyvszerinti értéken kell kimutatni az alábbi 
eltérések figyelembevételével:

Céltartalékok képzése

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben 

A várható kötelezettségekre
(garanciális kötelezettség, kezességvállalás, opciós ügyletek, garanciavállalás, nem valódi 
penziós ügyletek, váltókezesi kötelezettség, le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható
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kötelezettség, korengedményes nyugdíjazás, végkielégítés, környezetvédelmi kötelezettség, 
határidős ügyletekből következő fizetési kötelezettség, stb.)

A nem realizált, de elhatárolt árfolyamveszteségekre (ha elhatárolás történt) 
a jövőbeni költségekre

Az adózás előtti eredmény terhére, a jövőbeni költségekre nem képezünk céltartalékot.

Az értékcsökkenési leírás módszerének ismertetése

Az értékcsökkenés az immateriális javak és tárgyi eszközök használatba vétele óta 
bekövetkezett elhasználódásainak és korszerűtlenné válásának, gazdasági avulásának 
költségként elszámolt értéke.

A tárgyi eszközök leírása nulla maradványértékkel történik, mivel a hasznos élettartam 
lejáratakor várható haszonanyag, hulladék értékét nem minősítjük jelentősnek.

A számviteli törvény szerint értékcsökkenés nem számolható el:
•  földterület,
•  telek,
•  erdő,

•  képzőművészeti alkotás beszerzési ára után, és az
•  0-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök esetében.

Az értékcsökkenésnek két fajtája van: a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés.

A terv szerinti értékcsökkenés a várható használati idő függvényében az eszköz értéke után 
negyedévenként elszámolandó összeg, az üzembe helyezést követő hónap első napjától 
kezdődően.

A terven felüli értékcsökkenés a nem tervezhető, váratlan mértékű elhasználódást jelenti, mely 
nem értékcsökkenési leírásként, hanem egyéb ráfordításként kerül elszámolásra.

A terven felüli értékcsökkenés visszaírási lehetőségével nem él a nonprofit szervezet.

Értékvesztést csak jelentős összegű eltérés esetén számol el a nonprofit szervezet.

A jelentős összegű eltérés kritériuma a tárgyi eszközök és immateriális javak eszközfajtánként 
összevont bruttó értékének 10 %-a feletti érték.

Az értékcsökkenés meghatározása lineáris módszerrel történik, mely szerint az egymást 
követő években azonos összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra.

A terv szerinti értékcsökkenés megegyezik a Társasági adó törvény melléklete szerint 
figyelembe vehető mértékkel, továbbá a szellemi termékeknél 3 év, alapítás átszervezés 
értékénél 5 év.

A nonprofit szervezet a 100.000,- Ft alatti egyedi beszerzési vagy előállítási értékű tárgyi 
eszközök értékét azonnal, a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként számolja el.
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A jelentős hiba meghatározása

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - 
ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő
csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 
mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 
millió forintot, akkor az 500 millió forint.

A jelentős összeeű hibákat a mérlegben és az eredménvkimutatásban külön oszlopban kell 
kimutatni.

Értékvesztés elszámolása

Értékvesztést a nonprofit szervezet jelentős összegű eltérés esetén számol el. Jelentős összegű 
az az eltérés, amelynek összege az egyedenként összevont könyvszerinti értéknek több mint 
20 %-a, és ez a hatás tartósnak tekinthető.

Vásárolt készleteknél értékvesztést kell elszámolni, ha annak beszerzési ára magasabb, mint 
a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, és az jelentős összegű. Ez esetben a 
készleteket a mérlegben a tényleges piaci értéken kell értékelni, melyet legalább 2 azonos 
termék vételi árával kell dokumentálni.

A követelésnél értékvesztést kell elszámolni, ha a követelés könyvszerinti értéke nagyobb, 
mint a követelés várhatóan megtérülő összege.

A valutás, devizás követelések és kötelezettségek átértékeléséből adódó jelentős 
eredményhatás nagysága valutás, devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az 
összevont árfolyam különbözete akkor minősül jelentősnek, ha annak összege meghaladja a 
300 eFt-ot.

Az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok nyilvántartás szerint értékét csökkenteni kell 
akkor, ha azok piaci megítélése 1 éven keresztül alacsonyabb volt, mint a nyilvántartás szerint 
érték, és az jelentős összegű.
Tőzsdén jegyzett értékpapírok esetén az év utolsó közzétett tőzsdei árfolyamon kell értékelni.
Tőzsdén nem jegyzett értékpapírok esetén, ha a valós piaci ár egy éven keresztül alacsonyabb 
a bekerülési értéknél, akkor értékvesztés kell elszámolni. Ha a valós piaci ár nem ismert, úgy 
az értékesítésig könyvszerinti értéken kell értékelni.

Az elszámolt értékvesztés visszaírásának lehetőségével a nonprofit szervezet nem kíván élni. 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke:(értékhelyesbítés nélkül)

A kiemelt eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának főbb eszközcsoportok 
szerinti megosztása:
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bruttó érték
Érték: E Ft 

értékcsökkenési leírás

immateriális javak 895 307
ingatlanok - -

gépek, berendezések - -

számítás technikai eszközök 2.315 1.617
egyéb berendezések: 1.037 423
Összesen: 4.247 2.347
kisértékű 2.169 2.169
Összesen: 6.416 4.516

Hosszú lejáratú kötelezettségek megjelölése:

Anon-profit szervezet hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik.

Az eredmény-kimutatás kiegészítése a közhasznúsági jelentés, amelyet a Pk 642 beszámoló 
közhasznúsági mellékletében mutat be a non-profit szervezet.

IV. Tájékoztató kiegészítések

1) Az éves beszámoló elkészítéséért felelős: Huszár Lászlóné /115071/
2) Munkavállalók létszáma (fő) 10
3) Megbízással foglalkoztatottak száma (fő) 1
4) bérköltsége (E Ft) 30.100 eFt

személyi jeli.egyéb kifizetés (E Ft) 899 eFt

1 főre jutó bér+ személyi jeli. Egyéb kif. (Ft/év) 2.818 eFt

Miskolc, 2021. május 27.

egyesületi elnök

ESÉLY ÉS RÉSZVÉTEL 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
3530 Miskolc, Melinda u. 24. 2 /3  

Adószám: 19336480-1-05
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1. sz. melléklet 
Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Vagyoni, pénzügyi és jövedelm i helyzet alakulása

Mutató Előző év Tárgy év

Megnevezése számítása 2019 2020

1 . Tárgyi eszközök 
aránya

Tárgyi eszköz összes 
eszköz

0,03 0,04

2. Forgóeszközök
aránya

Forgó eszköz 
összes eszköz

0,53 0,64

3. Tőkeellátottság Saját tőke 
összes forrás

0,32 0,36

4. Források aránya Kötelezettségek 
saját tőke

0,46 0,64

5. Likviditás Likvid aktíva* 
likvid passzíva*

0,78 0,85

6. Arbev. Arányos 
Jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény 
Nettó árbevétel

0,17 0,16

7. Eszköz arányos 
Jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény 
összes eszköz

0,22 0,02

8. Vagyon arányos 
Jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény 
Saját tőke

0,71 0,06

* likvid aktíva 
(1 éven belül pénzzé 
tehető eszközök)

** likvid passzíva 
(1 éven belül esedékes 

kötelezettségek)

-pénzeszköz, követelés, készlet

- szállítói és váltótartozás, 
rövid lejáratú hitel és kölcsön
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Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 2009-ben alakult. Az ERKE küldetése 
annak előmozdítása, hogy mindenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az őt befogadó szűkebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva jelenleg 
két nagyobb portfoliót gondoz a szervezet. Az ERKE egyik fő tevékenységi irányát a civil 
szervezetek működésének szakmai és szakmapolitikai támogatása jelenti. E tevékenységek 
jellemzően, de nem kizárólagosan ahhoz kapcsolódnak, hogy 2015 óta a szervezetünk látja el a 
civil közösségi szolgáltató központ (korábbi nevén civil információs centrum) címmel járó 
feladatokat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A másik fő tevékenységi irányt a közösségfejlesztő kezdeményezéseink alkotják. Ezek 
arra épülnek, hogy a polgárok képesek, illetve képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, 
közösségekkel együtt cselekedjenek és így tegyék jobbá az életüket.

A civil szervezetek működésének szakmai támogatása

A civil törvény vonatkozó rendelkezése alapján, a Miniszterelnökség a civil közösségi 

szolgáltató központok (röviden: civil központok) működtetésén keresztül nyújt szakmai 

támogatást az egyesületek, alapítványok, szövetségek működéséhez. Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) 2015. óta látja el a civil központ 

címmel járó feladatokat. Fontos tudni, hogy a kissé komoly hangzású civil központ elnevezés 

valójában nem egy „hivatalt”, hanem egy kezdeményezést takar. E kezdeményezés arra irányul, 

hogy munkatársaink, partnereink és külső szakemberek segítségével olyan szolgáltatásokat 

biztosítsunk, amelyek segítik a megye civil szervezeteit és civil részvétellel megvalósuló 

együttműködéseit az elindulásban és az építkezésben.

Feladataink szakmai kereteit a civil törvény határozza meg. A jogszabály alapján:

1. igény esetén közreműködünk a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív 

(elektronikus úton teljesítendő) kötelezettségeik teljesítésében,

2. elősegítjük a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi 

önkormányzatok együttműködését,

3. részt veszünk a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési 

lehetőségeinek fejlesztésében,

4. folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszert működtünk a jogi, közhasznúsági 

területen; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, 

technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén,

5. folyamatos információszolgáltatást biztosítunk a civil törvény végrehajtásáról,
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6. adatot, információt szolgáltatunk a Civil Információs Portál számára a szolgáltatásaink 

elérésével, igénybevételével kapcsolatban

7. A Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak kérésére tájékoztatást adunk az adott 

ellátási területen működő civil szervezetek tevékenységéről.

A felsorolt feladatokkal a hozzánk forduló civil és egyéb szervezetek konkrét szolgáltatások 

formájában találkoznak. E szolgáltatásokat az Miniszterelnökséggel kötött szakmai 

megállapodás és természetesen a hozzánk forduló civil szervezetek igényei alapján biztosítjuk.

Tanácsadások

A Miniszterelnökséggel kötött szakmai megállapodás alapján éves szinten minimum 
330 óra tanácsadást kell biztosítanunk. 2020-ban ennél jóval többet 865 órát teljesítettünk A 
kötelezően elvárt 4 tanácsadási terület (1. Jogi, közhasznúsági tanácsadás; 2. Pénzügyi, 
könyvviteli és adózási tanácsadás; 3. Pályázati és forrásteremtési tanácsadás; 4. 
Adományozással, önkéntességgel kapcsolatos tanácsadás) mellett vállaltuk a társadalmi 
felelősségvállalással (pl. a társadalmi integrációval, részvétellel, érdekképviselettel) 
kapcsolatos és a számítógép-kezelési és informatikai (pl. a civil szervezetek ügyviteléhez 
kapcsolódó) tanácsadás biztosítását is. A tanácsadások biztosítását rendkívül fontosnak 
tartottuk az alábbi okokból:

• a 2020. évben háromféle jogi eljárásrendhez kellett alkalmazkodni a szervezetek 
működése során,

• a Miskolci Törvényszék kampány j ellegűen kezdte el pótoltatni a hiányzó nyilvántartási 
adatokat a szervezetekkel,

• valamennyi pályázati rendszerben történtek a megvalósítást és elszámolást érintő 
változások,

• új számviteli, számlaadási és adatszolgáltatási követelmények jelentek meg

• a Falusi Civil Alap megjelenése, illetve aNEA2021. évi pályázatainakNIR-ben történő 
rögzítése, miatt a gyakorló pályázók is segítségre szorultak

• a járványhelyzet növelte az önkéntesség, illetve az adományszervezés iránti érdeklődést

A tanácsadásokat személyes, online és telefonos formában is biztosítottuk. A 
tanácsadások többsége, 53 százaléka személyes formában teljesült. A várakozásainkkal 
ellentétben nem növekedett meg jelentősen az on-line tanácsadások aránya. A telefonos 
megkeresések aránya azonban nőtt a korábbi évhez képest.

Csak a tavaszi veszélyhelyzet idején (pontosan március 18 -  június 06 között) nem 
nyújtottunk személyes tanácsadást. De ebben az időben a Civil központ két új mobil telefon
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kapcsolatot, skype, Messenger, google meet eléréseket is biztosított. A tanácsadások számát 
pozitív irányban befolyásolta, hogy a veszélyhelyzet idején, illetve a jelentősebb változások 
kapcsán gyakrabban küldtünk ki hírlevélben és hagyományos e-mailek útján segédleteket, 
tájékoztató anyagokat. Emiatt a szervezetek tudták, hogy hová tudnak fordulni segítségért. Az 
átmeneti időszakban, illetve a második veszélyhelyzet alatt a személyes ügyfélfogadást is 
biztosítottuk. Enélkül nem működött volna pl. a NEA pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás 
sem.
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A tanácsadások jellemzőinek áttekintése területenként:

Szolgáltatás (tanácsadási 
óra) Összesen

Elvárt érték a 
pályázati 

felhívásban

Az általunk 
vállalt 
érték

A vállalt érték 
teljesítése

Az elvárt 
pályázati érték 

teljesülése
1. Jogi, közhasznúsági 
tanácsadás

280,6 60 200 140% 468%
2. Pénzügyi, könyvviteli és 
adózási tanácsadás

135 60 130 104% 225%

3. Pályázati és 
forrásteremtési tanácsadás

272,5 150 150
182% 182%

4. Adományozással, 
önkéntességgel 
kapcsolatos tanácsadás

60 60 60
100% 100%

1-4 összesen 748,1 330 540 139% 227%
5. Társadalmi 
felelősségvállalással 
kapcsolatos tanácsadás

65 0 60
108%

nem
elvárt

6. Számítógép-kezelési és 
informatikai tanácsadás

51,9 0 80 65%
nem

elvárt

5-6 Összesen 116,9 0 140 84%
nem

elvárt
1-6 összesen 865 330 680 127%

A tanácsadások száma és aránya szolgáltatás nyújtásának formája szerint:
Szolgáltatásnyújtás

formája
Időtartam

(óra) Aránya 2020. Aránya 2019.

online 222 26% 22%
személyes 456 53% 65%
telefon 187 22% 13%
Végösszeg 865 100% 100%

A tanácsadó szolgáltatások többsége esetében (a végelszámolási ügyek kivételével) 
folyamatos rendelkezésre állást biztosítunk. A Miskolci Törvényszék a hiánypótló végzéseiben 
megjelöli a Civil Központot, mint ahol segítséget kaphatnak a szervezetek. Emiatt sincs 
lehetőségünk arra, hogy csak előre egyeztett időpontokban álljunk rendelkezésre. Fontosnak 
tartottuk továbbá, hogy a szolgáltatást „szerviz jelleggel” működtessük, amelynek lényege, 
hogy a szervezetek a pillanatnyi helyzetüknek megfelelően több tanácsadási témakört érintően 
is kaphatnak segítséget, mert a témakörök elválaszthatatlanok egymástól.

A szervezetek leginkább azt várják el, hogy a segítséget a munkatársaink nyújtsák. 
Részben, mert bíznak bennünk, részben mert a Törvényszék és más szervezetek is célzottan 
hozzánk irányítják a szervezeteket. Ennek megfelelően a tanácsadások többségét a CIC 
munkatársai biztosították. A tanácsadási feladatok ellátása során a partnerségi alapú
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megközelítés nem feltétlenül vált be. A költséghatékonyság, a szakmai minőség biztosítása és 
az ügyfélkör bővítése szempontjából is célszerűbb megoldást választva szolgáltatási 
szerződésekkel biztosítjuk a területi lefedettséget. A szolgáltatásokat igyekszünk civil 
szervezetektől megrendelni.

Információs rendezvények szervezése

A 2020. évben 27 db információs rendezvényt szerveztünk (az éves vállalásunk 21 rendezvény 

volt). Ezek közül 16 valósult meg a Civil Központ székhelyén kívüli településen. Az információs 

rendezvények közül négyet szerveztünk on-line formában. A veszélyhelyzet miatt elrendelt tilalmak 

nem veszélyeztették a vállalásaink teljesítését. A NEA választások előkészítése, a Falusi Civil Alap 

előzetes bemutatása miatt még a tavaszi korlátozások bevezetése előtt eljutottunk több járásba is. A 

nyári és kora őszi időszakban az „on-line számlázás”, a Falusi Civil Alap, a NEA 2021. évi pályázatainak 

előkészítése alkalmat adott a személyes jelenléten alapuló események megvalósításához.

A rendezvények közül három információs rendezvényt, illetve a civil szervezetek 2021. utáni 

fejlesztéspolitikai szerepével foglalkozó szakmai konferenciánkat on-line módon valósítottuk meg. 

Ezekhez a google meet, illetve a zoom alkalmazásokat használtuk. Az on-line események iránt hasonló 

volt az érdeklődés, mint a hagyományos jelenléti programok iránt. A visszajelzések kedvezők voltak. A 

veszélyhelyzet sok szempontból nem megteremtette, hanem csak felerősítette az igényt az on-line 

csatornák használatára. Már nem fogunk tudni teljes mértékben visszatérni a korábbi 

rendezvényszervezési gyakorlathoz.

A „Civil Info NEA 2021" elnevezésű 2020.09.16-án tartott rendezvényünk a Miniszterelnökség 

CKTK felkérésére, Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr részvételével valósult meg. 

Ezen 39 fő vett részt személyesen. Az eseményt on-line módon is közvetítettük.

A 2020. november 16-án „Civilek az Észak-Kelet Magyarországi régió fejlesztésében” címmel 

konferenciát szerveztünk, melyet a járványhelyzet miatt online módon tudtunk megvalósítani. A 

konferenciatémája a civilek lehetőségei a "Creative Region - Határtalan Fejlődés" Programban és más 

gazdaságfejlesztési programokban. A rendezvényt Szalay-Bobrovniczky Vince, Civil és társadalmi 

kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg. Előadóink voltak többek közt Prof. Dr. 

Horváth Zita, Miskolci Egyetem rektor, Bánné Dr. Gaál Boglárka, B-A-Z. Megyei Közgyűlés elnök, 

Usz Illés, Innovációs és Technológiai Minisztérium, fejlesztéspolitikai kommunikáció 

összehangolásáért felelős miniszteri biztos. Külön örömünkre szolgált, hogy elfogadta meghívásunkat 

Varga Andrea Klára, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere is. A konferencián részt vettek az 

Észak-Kelet Magyarországi megyék Civil Központjai, valamint a velük partnerségben álló civil 

szervezetek képviselői, összesen 41 fő.
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Információs rendezvények áttekintése

Ssz. Dátum Rendezvény Helyszín Résztvevők
száma

1 2020.01.28 Információs és tanácsadó nap Miskolc 18
2 2020.01.29 Információs és tanácsadó nap Miskolc 10
3 2020.02.04 Információs és tanácsadó rendezvény Sátoraljaújhely 17
4 2020.02.05 Információs és tanácsadó rendezvény Kazincbarcika 10
5 2020.02.06 Információs és tanácsadó rendezvény Szerencs 18
6 2020.02.07 Információs és tanácsadó rendezvény Ózd 5
7 2020.02.12 Információs és tanácsadó rendezvény Mezőcsát 21
8 2020.02.13 Információs és tanácsadó rendezvény Encs 4
9 2020.03.03 Információs és tanácsadó rendezvény Kazincbarcika 36

10 2020.06.18 Információs és tanácsadó rendezvény Szerencs 23
11 2020.06.22 Információs és tanácsadó rendezvény Edelény 14
12 2020.06.22 Információs és tanácsadó rendezvény Mezőkeresztes 14
13 2020.06.24 Információs és tanácsadó rendezvény Ózd 13
14 2020.06.24 Információs és tanácsadó rendezvény Sátoraljaújhely 15

15 2020.07.13
FCA tájékoztató - Megyei 
Foglalkoztatási Paktum Miskolc 8

16 2020.07.14
információs és tanácsadó rendezvény 
- NAV számlázási tájékoztató Miskolc 49

17 2020.08.14 Információs és tanácsadó rendezvény Sajókaza 12

18 2020.09.11 Civil Kiruccanás - Önkéntesség
Miskolc-
Csanyikvölgy 65

19 2020.09.16
Információs nap „CIVIL INFO -
NEA 202 U Miskolc 39

20 2020.10.09 Információs és tanácsadó rendezvény Kurityán 9
21 2020.10.13 Információs és tanácsadó rendezvény Mezőcsát 6
22 2020.10.13 Információs és tanácsadó rendezvény online 25
23 2020.10.15 Információs és tanácsadó rendezvény online 19
24 2020.10.20 Információs és tanácsadó rendezvény Miskolc 12
25 2020.10.21 Információs és tanácsadó rendezvény Miskolc 13
26 2020.11.12 Információs és tanácsadó rendezvény online 7
27 2020.11.16 Civil konferencia online 41

Összes résztvevő 517

Adatbázisok

Ügyfél/partner adatbázis
A tanácsadói, információs és képzési szolgáltatások alapján bővülő ügyféladatbázisban 

jelenleg 2.926 szervezet és egyéni ügyfél szerepel. Az előző évi 2.274 szervezethez képest 652 

rekorddal bővült az adatbázis. Az adatbázisban szereplő rekordok többségét a civil szervezetek 

adják (2310 rekord). A civil szervezeti kapcsolataink többsége (2 098) a megyénkből kerül ki. 

Ugyanakkor az ország más területéről és a külhoni magyar régiókból is vannak kapcsolataink.
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Az adatbázisban csak azok a szerveztek jelennek meg, amelyek élő elérhetőségeket adtak meg 

a rendezvényeinken, illetve egyéb jelenlét alapú vagy online szolgáltatásaink biztosítása során. 

Adatvédelmi és kapcsolattartási okokból az adatbázisból töröltük azokat a szervezeteket, 

amelyekkel nem volt tanácsadási, képzési vagy egyéb kapcsolatunk a GDPR hatálybalépése, 

2018. május 25. után.

Az adatbázist teljes körűen frissítettük. Ezzel elértük, hogy összhangba kerültek az 

OBH. a NAV 1% adatai és az ügyfél/kapcsolati adatbázis bejegyzései. Az adatbázis frissítése 

tette lehetővé, hogy a a korábbiaknál jobban használható, több keresési lehetőséget biztosító 

szervezeti adatbázist tegyünk közzé a honlapunkon.

Az adatbázis tette lehetővé, hogy a szervezetk tevékenységére, elérhetőségére 

vonatkozó információkkal segítsük a részvételi és civil referens munkáját.

Az önkormányzati civil referensek és kapcsolattartók adatbázisában

Az önkormányzati civil referensek és kapcsolattartók adatbázisában 116 bejegyzés 
szerepel. Az adatbázist folyamatosan frissítjük. A honlapon e mellett több olyan adatbázist 
helyeztünk el, amely segítheti az önkormányzatokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal történő 
kapcsolatfelvételt. Erre azért van szükség, mert a települések többsége esetében a polgármester, 
illetve a jegyző vállalja fel a társadalmi és civil kapcsolatok építését. Adatbázisok a honlapon:

https://erke.hu/2020/03/24/onkormanyzati-adatbazisok/

Elektronikus hírlevél
A 2020. évben a címpályázatban elvárt tizenkét alkalom helyett 30 alkalommal küldtünk 

ki elektronikus hírlevelet. A megjelenések számát erősen befolyásolta, hogy a tavaszi és az őszi 
veszélyhelyzet idején ezen a csatornán keresztül is naprakész információkat és segédleteket 
továbbítottunk a szervezetek, szakemberek felé. De ugyanezt a csatornát igénybe vettük a II. 
és III. Civil Véradás és az Adventi Civil Börze népszerűsítésére is. A Főosztály által kért 
anyagokat elhelyzetük a hírlevelünkben.

A hírlevelek 55.313 címzetthez értek el a 2020. évben. A 2020. december 31-i 
záródátum idején 2.109 feliratkozott címzettünk volt. (2019. év végén 1.970 címzettünk volt). 
A hírlevél címzettek között 1.656 bejegyzett civil szervezet szerepel. Fontos tudni, hogy a 
hírlevél szolgálatatást kevesebben veszik igénybe, mint ahány szervezettel kapcsolatban állunk. 
Pl. a normál elektronikus levelezés útján összesen 2.006 civil és további 523 más szervezethez, 
intézményhez jutunk el. A hírlevelet azonban csak azok a címzettek kaphatnak a hatályos 
jogszabályok, illetve aN AIH  állásfoglalásai alapján, akik ehhez kifejezetten hozzájárulnak. (A 
szervezetünk szolgáltatásait közvetítő egyéb elektronikus, telefonos és postai megkeresésekhez 
nem szükséges külön, csak az adott csatornára szóló hozzájárulást szerezni) A feliratkozási
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lehetőségét a papíralapú eszközökön (jelenléti ív, szolgáltatási napló), illetve elektronikus 
csatornákon keresztül is biztosítjuk. A hírlevelek esetében folyamatosan biztosítani kell a 
leiratkozás lehetőségét. A 139 címzettel történő éves szintű emelkedést úgy értük el, hogy 
közben 180 olvasó leiratkozott, vagy eleve érvénytelen címet adott meg.

Az év során két alkalommal kerestük meg külön e-mailben azokat a szervezeteket, 
amelyekkel kapcsoltban állunk, de még nem vették igénybe a hírlevél szolgáltatást. A 
feliratkozók számát azonban leginkább a tanácsadások során tudtuk növelni. Decembereben 
postai úton kerestük meg a megyénk összes civil szervezetét, hogy regisztráljanak nálunk. Ezzel 
a módszerrel eddig több mint 70 új hírlevél feliratkozóra tettünk szert.

A korábbiaknál is tudatosabban igyekeztünk használni a hírlevelet. Jellemzően nem teljes 
cikkeket, hanem a honlapunkon megjelenő tartalmak beharangozóit adtuk közre. így összekapcsoltuk a 
honlapunkon, Facebook oldalunkon és a hírlevélben megjelenő tartalmakat. E módszer egyik 
legnagyobb előnye az volt, hogy az ún ..akciólinkekre" történő kattintások által mérni tudtuk mely 
tartalmak váltottak ki érdeklődést és mely tartalmak irányában voltak érdektelenek az olvasók. A legtöbb 
aktivitást a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról, a pályázatok megjelenésérő szóló cikkek 
váltották ki.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele a saját honlapon

A honlap rendelkezésre állását a szolgáltató 99,9 százalékos értékkel biztosítja. 
2020-ban 4 témában adtuk közre, illetve frissítettük a Gyakran Ismételt Kérdéseket

• Hogy lehet előkészülni az egyszerűsített pályázatra?
• Gyakran Ismétlődő Kérdések a NEA pályázataihoz

• Gyakran ismételt kérdések a közérdekű önkéntességről

• Gyakran ismételt kérdések a NEA választások kapcsán

Gyakran ismételt kérdések elérése a honlapon:
https://erke.hu/categorv/gyik/

Információs tartalmak, hírek közzététele a saját honlapon

A honlap folyamatosan rendelkezésre állt. A honlap rendelkezésre állását a szolgáltató 99,9 

százalékos értékkel biztosítja. A honlap elérhető https://erke.hu/ oldalon. A honlapnak 35.315 egyedi 

látogatója volt, akik 357.734 alkalommal töltötték be honlap valamelyik oldalát.

A honlapon három nagyobb átalakítást végeztünk.

1. A járványhelyzet miatt egy külön aloldalt hoztunk létre a képzési és tanácsadó tartalmak 
számára. Ezen az oldalon a veszélyhelyzetek idején alkalmazott, illetve az átmeneti
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szabályoknak megfelelő működést támogató képzési anyagok, segédletek kerültek fel. Ezeknek 

az anyagoknak az elérése ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Erre azért volt szükségünk, hogy 

igazolni tudjuk az általunk készített képzési anyagok igénybevételét. A képzési aloldalra 169 

felhasználó iratkozott fel a 2020. évben. A képzési és tanácsadási aloldal elérhető ezen a címen: 

https://erke.hu/kepzes-es-tanacsadas-aloldal/

2. Az idei évben megújítottuk a honlap arculatát. Az új sablon a hírportálok megjelenését idézi. A 

választás tudatos volt, mert a naprakészséget és az informativítást kívánjuk hangsúlyozni a 

honlappal. A naprakészségünk kifejezésre jut abban is, hogy a 2020. évben 123 bejegyzést 
tettünk közzé a civil szolgáltató központhoz kapcsolódóan. E számban nem jelenik meg a 

korábban közzétett anyagok frissítése.

3. Az év végén kialakítottuk és elhelyeztük a honlapunkon a címpályázatban vállalt kereshető/ 

szervezeti adatbázist.

A honlapot a korábbi éveknél is jobban összekapcsoltuk a Facebook oldalunkkal: 
https://www.facebook.com/civilkozpontborsod

A közösségi média oldalunkra jellemzően a honlapunkon történő megosztással kerülnek
fel a tartalmak. Kivételt a rendezvényekről készült képes beszámolók, illetve gyors 
közlemények jelentenek.

Ezzel együtt fenntartottuk azt az elvet, hogy minden szolgáltatásunk tartalma, jellege 
megismerhető legyen a honlapon: https://erke.hu/2020/06/27/a-civil-szervezeteknek-nyuitott- 
szolgaltatasok/

A 2020. július 1-től hatályba lépő névváltozásoknak megfelelően elvégeztük a honlap 
aktualizálását. Mind a bemutatkozó jellegű anyagok, mind az elérhetőségeink a civil közösségi 
szolgáltató központ/civil központ címre utalnak.

Eleget tettünk a Miniszterelnökség kérésének és a honlapon elhelyeztük azt a felhívást, 
amely a civil szervezetek által az idős, krónikus beteg embereknek nyújtott segítség 
biztosításáról szól:
https://erke.hu/2020/05/12/civil-szervezetek-altal-az-idos-kronikus-beteg-embereknek- 
nyuitott-segitseg-a-koronavirus-i arvany-idei en/
Továbbá: szöveges és térképes formában is elhelyeztük a segítő szervezetek adatbázisát: 

https://erke.hu/a-iarvany-ideien-segitseget-nvuito-szerveztek-adatbazisa/
A honlapon elérhető tartalmakkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban közzétettük és 

többször is aktualizáltuk az adatvédelmi tájékoztatónkat: 
http s: //erke. hu/adatkezele si -táj ekoztato-2/
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Látogatottsági adatok 2020.

H ónap E gyed i lá togató L átogatások

szám a

O ld a lak T a lá la tok A d atm en n y iség

.Tan 2020 1,458 2,182 9,667 22,687 606.60 M B

Feb 2020 1,352 2,406 7,659 19,910 478.93 M B

M ár 2020 1,114 1,536 5,764 16,074 364.94 M B

Á pr 2020 3,432 6,123 38,209 86,948 1.07 GB

M áj 2020 4,277 8,475 58,590 137,185 2.15 GB

Jún  2020 3,280 6,043 51,014 119,535 1.82 GB

.Túl 2020 2,975 5,738 31,688 66,677 1.50 GB

A ug 2020 2,495 4,652 18,091 38,629 1.26 GB

Szept 2020 3,510 6,203 27,524 62,271 1.79 GB

O kt 2020 3,731 6,808 27,228 65,328 1.44 GB

N ov 2020 3,822 7,005 44,004 93,984 1.68 GB

D ec 2020 3,869 6,597 38,296 77,477 2.68 GB

Ö sszesen 35,315 63,768 357,734 806,705 16.80 GB

Információk biztosítása Miniszterelnökség által működtetett honlap 
számára

A Miniszterelnökség valamennyi rendezvényünkről kapott tájékoztatást. A Civil 
Információs Portálon két anyagunk jelent meg. A Civil Információs Portálon a jelenleg 
érvényes információk szerepelnek az elérhetőségeinket és szakmai munkánkat érintően.

Képzések

Adományozással, önkéntességgel kapcsolatos tanulási alkalmak

A „Civilek Napja” tematikus rendezvényhez illeszkedve teadélutánt szerveztünk. Ennek témája 
a társadalmi felelősségvállalás és az önkéntesség volt. A programon 61 fő vett részt. Az eseményen a 
civil példák mellett a B.-A—Z Megyei Önkormányzat és a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kezdeményezéseit ismerhették meg a résztvevők.

A „Civil Kiruccanás" című rendezvényünk keretében idén is helyt kaptak a „szabadegyetemi” 
jellegű elemek. A járványhelyzetre reagálva a Civil Kiruccanás során tartott kötetlen előadások, 
panelbeszélgetések az önkéntességről, és az összefogásról szóltak. Előadó volt többek között Dr. Csepeli 
György professor emeritus, szociálpszichológus. Az önkéntességről folytatott panelbeszélgetésben 
pedig Indahouse Hungary, Szubjektív Értékek Alapítvány és a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény képviselői vettek részt. A program 65 fő részvételével zajlott.

A szociális munka napjához kapcsolódóan idén is megszerveztük a „Jótékonysági Adok- 
Kapok” című adományszervezési képzésünket. Ezen az eseményem 21 fő vett részt. Az eseményen az
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on-line adománygyűjtéssel, az adományok könyvelésével foglalkoztunk, illetve bemutattuk egy sikeres 
adományszervező szervezet példáit is.

Számítógép-kezelési és informatikai képzések

Elektronikus ügyintézés segítése:

A civil szervezetek számára a karantén idején egyesületünk honlapjának (www.erke.hu) képzési 
és tanácsadási aloldalán 4 videós képzési anyagot helyeztünk el. Ezek a képzési anyagok a szervezetk 
elektronikus ügyintézését segítik:

• Általános Nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) telepítése
https://www.voutube.com/watch?v=IHh-WS2Lvmc&feature=emb logo
https://www.voutube.com/watch?v=dbfv46FljgM&feature=emb logo

• Az elektronikus bírósági nyomtatványok telepítése
https://www.voutube.com/watch?v=SqmIm9kuhV8&feature=emb logo

• Az e-mailben küldött dokumentumok hitelesítése 
https://www.voutube.com/watch?v=58nghFWUOaw&feature=emb imp wovt

Az aloldal használata regisztrációhoz kötött. A képzési anyagokat 169 fő tekintette meg.

On-line jelenlét erősítése

A veszélyhelyzet rávilágított arra, hogy milyen fontos, hogy a szervezetek ne csak személyesen, 
hanem online is elérhetőek legyenek. A közösségi felületeken, honlapon való megjelenést segítette az 
az Online jelenlét workshop, melyet egy kommunikációs szakember tartott. A google meet felületen 
megvalósított rendezvényen 17 fő vett részt.

Civil gazdálkodási képzés

Az eltolódott beszámolási határidőhöz igazodva szeptemberben 6 órás képzést 
szerveztünk a civil szerveztek gazdálkodásával kapcsolatban. A képzés aktualitását a számviteli 
és beszámolási szabályok változása, valamint a számlák adattartalmára vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettség adta. A képzést idén ötödik alkalommal szerveztük meg. A 
képzést idén is Gottgeisl Rita, az Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke 
tartotta. A pandémiára tekintettel lehetőséget adtunk a szervezetek képviselőinek arra, hogy 
online is bekapcsolódhassanak a képzésbe. így személyesen 45 fő, online 20 fő vett részt. A 
képzési anyagot levelező listán is közzétettük.

A képzések/tanulási alkalmak áttekintése
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Ssz. Dátum Rendezvény Helyszín
Résztvevők
száma

1 2020.09.09 Gazdálkodási képzés Miskolc 65

2 2020.02.03
Önkéntesség - Civilek Napja - 

"Teadélután" Miskolc 61

3 2020.09.11 Önkéntesség - Civil Kiruccanás Csanyikvölgy 65

4 2020.11.09
Adományozás - Szociális munka 

napja II. "Jótékonysági adok-kapok" Miskolc 21
5 2020.12.03 Online jelenlét workshop online 17

Összes résztvevő 164

Civil Központ hálózati belső képzések

Szervezetünktől 1 fő vett részt a Budapesti Civil Központ által szervezett két napos online 

időgazdálkodási képzésen, két fő pedig a BGA Zrt. által két alkalommal megvalósított NIR kezelését 

megismertető online képzésen.

Saját munkatársaink képzése

• 1 fő munkatársunk vett részt a közvetlen brüsszeli források elérésével foglakozó képzésen, amit 

a Nemzeti Önkéntes Liga szervezett.

• 3 fő munkatársunk vett részt az on-line számlázással, illetve az adatok szolgáltatásával 

kapcsolatos on-line képzésen

• 3 fő munkatársunk vett részt a felnőttképzési törvény változásához kapcsolódó képzésen

• 2 fő munkatársunk részt vett a Miskolci Egyetemen tartott a civil szervezetekről szóló speciális 

kollégium jelenléti és on-line alkalmain

Partnerség

Civil Központ partneri hálózati munkában való részvétel

Munkacsoport

Idén „A fiatalok bevonása a civil szervezetekbe képzéssel” elnevezésű 
munkacsoportban dolgoztunk. A munkacsoportban az alábbi civil központok, szakemberek 
vettek részt:

• Nógrád megye
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• Sz-Sz-B megye

• J.-N.-SZ. megye:

• B-A.-Z megye

• A munkacsoport egy ajánlást dolgozott ki, amelynek fő irányai a következők:
1. a szervezeteket ill. a szervezeti vezetőket kell eljuttatnunk arra a szintre, hogy 

tudjanak, akarjanak és képesek legyenek fiatalokkal foglalkozni, bevonzani, 
kapcsolatot teremteni, tb.

2. a fiatalokat is el kell juttatnunk oda, hogy be akarjanak kapcsolódni a civilségbe 
akár rövidebb, akár hosszabb távon,

3. civil szervezeti vezetők részére képzések (főként forrásteremtési és 
adományozási oldalról) megvalósulásának módjai, irányai, azok javaslatai a 
Miniszterelnökség felé.

4. olyan már működő jó  gyakorlatok bemutatása, amit jó szívvel ajánljuk a 
szervezeteknek, fiataloknak, diák önkormányzatoknak, cserkészeknek stb. 
Biztos, hogy ez megyénkként más-más módon fog megvalósulni,

5. és mivel stratégiáról beszélünk, ezért egy globális -  fontos, hogy a kereteinket 
nem túllépve- hosszabbtávú stratégiai ajánlást tenni a szakmapolitika, vagy 
inkább a Miniszterelnökség felé

Az elmúlt évben három alkalommal folytattunk megbeszélést:
2020.04.29-én skype formában 
2020.05.22-én email formájában 
2020.05.27.-én skype formájában

A munkacsoport működéséhez azzal járultunk hozzá, hogy bevontunk a munkába az 
életkorban érintett fiatal munkatársukat. Másrészt elkészítettük az ERASMUS+ Program 
bemutatását.

Az újonnan induló cfmbfrtokosok segítése

Dokumentumokkal, a teljes pályázatunk, illetve a szakmai dokumentumaink megosztásával 

segítettük a Heves és a Békés megyei új címbirtokosokat. A  Heves Megyei CKSZK két munkatársának 

Civil Központ működtetésével, szolgáltatások nyújtásával és dokumentálásával kapcsolatban 

nyújtottunk segítséget 2020.07.09-én a Borsod Megyei Civil Központban

Stratégiai és fejlesztéspolitikai együttműködés: Creative Region - Határtalan Fejlődés" program
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Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád megye civil 
központjait kértük együttműködésre annak érdekében, hogy a „Creative Region - Határtalan Fejlődés” 
Északkelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónában a civil szektor is teret kapjon a 2021-2027. 
közötti időszak fejlesztés politikájában. Az együttműködés keretében kidolgoztunk egy olyan 
projektcsomagot, amely beépült a hamarosan a Kormány elé kerülő határozati javaslatba.

A civil javaslatok beépítését az tette lehetővé, hogy sikerült egységes anyagot és egységes 
képviseletet felmutatnunk a javaslatot felkaroló megyei közgyűlési elnökök és Prof. Dr. Horváth Zita 
rektor asszony felé.

A "Creative Region - Határtalan Fejlődés" program civil javaslatanik kidolgozása érdekében 3 
alkalommal online partnerségi egyeztetést tartottunk:

• 2020. november 23.
• 2020. november 13.
• 2020. november 16.

Az érintett megyék civil központjait s az általuk felkért szerveztek közösen vettek részt a civilek 
fejlesztéspolitikai részvételével foglalkozó on-line konferencián, 2020 november 16-án.

Szabolcs-Szatmár, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye civil 
központjainak szakmai vezetői 2020. december 7-én személyes megbeszélést folytattak Prof. Dr. 
Horváth Zita rektor asszonnyal.

Az együttműködés eredménye egy 4,3 milliárdos projektjavaslat. Az általunk készített 
javaslatokat, és az egyeztetésre irányuló ajánlásunkat valamennyi civil központ számára eljuttattuk.

On-line kapcsolattartó esemény a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályával

2020. május 25-én vettünk részt a Főosztály által kezdeményezett skype megbeszélésen.

Részvétel az országos hálózat találkozón

Szervezetünk 2 fővel vett részt a Civil Központok Országos Találkozóján Szekszárdon: 2020. 
szeptember 23-25. között.

Helyi kapcsolatok (civil szervezetek, fór profit szféra, önkormányzatok, média, egyéb)

Nők és gyermekek érdekvédelmével foglalkozó szervezetek bevonásával tartottunk stratégiai 
tervező műhelyt Budapesten, melyen 7 szervezettől 10 fő vett részt.

A program megszervezését, illetve szakmai levezetését azért tartottuk fontosnak, mert a Civil 
Központként segítenünk kell azt is, hogy a civil szervezetek kapcsolódni tudjanak a Caaládbarát Ország 
kiemelt kormányzati kezdeményezéshez.

Országos tematikus rendezvények
A Miniszterelnökség kezdeményezésére négy tematikus programot valósítottunk meg.
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Civilek Napja

2020. február 1- én a Civilek Napjához kapcsolódóan sajtóreggelit, majd egy teadélutánt 
valósítottunk meg.

A sajtó reggelin részben a 2020-2022. közötti időszakra vonatkozó terveinket mutattuk be. Az 
esemény alkalmat adott arra is, hogy bemutatkozzanak a NEA választásokon elindult megyei jelöltek. 
A Civil Teadélután az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás témakörével foglalkozott.

II. Civil Véradás

Két alkalommal rendeztük meg a Civil Véradást. A tavaszi karantén időszakában, 2020. április 
22-én tartott véradást a Megyei Kórház területén kellett megszerveznünk. Az eseményen 38 ember 
jelent meg, és harmincán tudtak vért adni. A Miskolci Területi Vérellátó nem volt partner a
szervezésben:

- nem jelentette le határidőre a Központ felé a többször is megbeszélt április 22-i időpontot.
- nem csak a véradókat fogadó térbe nem juthattunk be, de még arra a szintre sem, ahol a 

Vérellátó van
- a valóságos gyakorlattól eltérően kommunikálta, hogy van lehetőség előzetes jelentkezés 

nélkül is vért adni.
Ugyanakkor köszönettel tartozunk a Vérellátó munkatársainak azért, hogy a helyszínen 

elmondták a véradóknak, hol találnak meg minket. A Területi Vérellátó rugalmatlansága állandó 
problémát jelent.

III. Civil Véradás

A Miniszterelnökség elmarasztalt minket azért, mert „a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil 
Közösségi Szolgáltató Központhoz köthető eredmény az ősszel sajnos elmaradt a korábbi véradások 
során tapasztalt kiemelkedő szinttől/’

Az elmarasztalást úgy kaptuk, hogy
• a Területi Vérellátó csak késve adott időpontot a Véradásra, mert félreérttette az ÓVSZ nekik

megküldött utasítását;
• továbbá egy 2,5 órás időszakot jelölt meg a Véradásra 2020. október 8-án 14.30 és 17 óra között.

Ezen az alig három órás eseményen viszont 20 ember jelent meg és 14-en adtak vért. A 
szervezésben segítségünkre volt a Női Erőforrás Család és KarrierPONT, akik a helyszínt is 
biztosították.

A Szociális Munka Napjához kapcsolódóan ismételten megszerveztük a „Jótékonyság adok- 
kapok" adományozási workshopunkat, ahol forrásteremtési és pénzügyi szakember mellett egy civil 
szervezetnek is lehetőséget adtunk, hogy jó gyakorlatait átadhassa a résztvevőknek.

Adventi Civil Börze
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Borsod-Abaúj -Zemplén megyéből három szervezet vett részt az Adventi Civil Börzén. A 
„Szeresd Még Jobban” Alapítvány 20.000 Ft adományt, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete 30.000 
Ft adományt kapott címzetten, az Adventi Civil Börzéhez kapcsolódóan. Az Ifjúságért Alapítvány nem 
kapott adományt ezen a címen. A kezdeményezés közvetett hatása erősebb volt. A három szervezet 
többször jelent meg a sajtóban és más felületeken, ami hozzájárult ahhoz, hogy más csatornákon 
keresztül kaptak adományt vagy támogatást. A Főosztály által elvárt valamennyi tevékenységet 
elvégeztük annak érdekében, hogy a Börze felülete megteljen, illetve a szervezetek alkalmassá váljanak 
az adományok fogadására.

A programban résztvevő megyei szerveztek közül a „Szeresd még jobban” Alapítvány is 
kifejezetten ezen akcióhoz kapcsolódóan hozta létre a honlapját. A Miskolci Nagycsaládosok 
Egyesülete pedig a Civil Börzéhez kapcsolódóan végezte el a honlapjának teljeskörű arculati és tartalmi 
frissítését. A Civil Börzén történő részvétel ilyen módon segített abban, hogy a szervezetek internetes 
jelenléte erősödjön.

A Börze népszerűsítése kapcsán először kaptunk lehetőséget arra, hogy megjelenhessünk a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kereskedelmi és Iparkamara honlapján és hírlevelében.

Új elem volt az is, hogy a reggeli és délutáni csúcs idején megjelenő hirdetést tettünk közzé 
Miskolcon, az óriás utcai LED falakon.

Tematikus programok

Ssz. Dátum Rendezvény Helyszín
Résztvevők
száma

1 2020.02.03
Tematikus Rendezvény - Civilek Napja- 
Teadélután -  Önkéntesség Miskolc 61

2 2020.04.22 Tematikus Rendezvény - II. Civil Véradás Miskolc 29
3 2020.10.08 Tematikus Rendezvény - II. Civil Véradás Miskolc 20

4 2020.11.09

Tematikus Rendezvény - Szociális munka 
napja II. "Jótékonysági adok-kapok" -  
Adományozás Miskolc 21

Összes résztvevő 131

Helyi kapcsolatok (civil szervezetek, forprofit szféra, önkormányzatok, média, egyéb)

A helyi kapcsolatok építése horizontálisan valamennyi tevékenységünkben megjelent. 

A kapcsolatok építése kapcsán elsődlegesnek azt tartottuk, hogy megtartsuk és fejlesszük a 

szervezetünknek a más civil szervezetek és más szereplők irányában tanúsított nyitottságát. A 

szolgáltatásaink biztosítására, az ismertségünk növelése mellett tovább építettük azokat a 

kapcsolatainkat is, amelyek az érdekképviseleti felelősségünkkel függenek össze. E téren 

azonban változások következtek be a 2019. évi helyhatósági választások után. A 

megyeszékhelyen és a városokban a civilek és a polgárok részvételének kérdése
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hangsúlyosabbá vált. Miskolcon pl. két munkacsoport is létrejött e témakörre. A Civil Központ 

részt vett mind a polgárok részvételével foglakozó, mind pedig a civil-önkormányzati 

partnerséggel foglalkozó önkormányzati munkacsoportban.

Az érdekképviseleti tevékenység kiemelt területe a megyénk civil szervezeteit érintő 

területi és szakmai alapú fejlesztéspolitika. E téren folytattuk az együttműködést a B.-A.-Z 

Megyei Önkormányzattal, illetve erősebb kapcsolatot kezdtünk kialakítani a Miskolci 

Egyetemmel. Ezen együttműködéseknek eredményeként kapcsolódtunk be a „Creative Region 

-  Határtalan fejlődés programba”

Magyar-külhoni magyar kapcsolatok fejlesztése a határon túli civil 
szervezetekkel együttműködve

A felvidéki „Szövetség a Közös Célokért” szervezettel 2016 óta dolgozunk együtt. A 

korábbiakhoz hasonlóan a 2020. évre is konkrét feladatokat tartalmazó szolgáltatási szerződést 

kötöttünk. Ennek keretében 50 óra tanácsadást biztosítottak. A Tanácsadásokat a SZAKC két 

alap szervezete Királyhelmecen és Rozsnyón biztosítja. Szerettük volna a Fundament Polgári 

Társulást is bevonni a szolgáltatásokba, a hazai és a felvidéki járvány miatt azonban ezt nem 

tudtuk megoldani. A Fundament Polgári Társulás Tanácsadásai a rendezvényeken valósultak 

volna meg.

Szükséges volt azonban, hogy a szervezetünk munkatársai is nyújtsanak ilyen típusú 

szolgáltatást (6 óra). Ezek a tanácsadások a partnerek keresésére irányultak.

Sajtó rendezvények
Sajtórendezvények: 2020-ban négy alkalommal szervezünk civil sajtórendezvényt.

- 202E február 1-én a Civilek Napján a sajtóreggeli keretében a címpályázat 
ismételt elnyeréséhez kapcsolódóan a 2020-2020. kötött megvalósuló kezdeményezéseinket 
mutattuk be. Ezt a témát előzetesen jeleztük a Főosztály felé, ezután lett ajánlásként 
megfogalmazva a Hálózat felé. A sajtóreggeli másik témája aNEA testületéinek megválasztása 
volt. Az eseményen a megyénkből induló jelöltek, illetve az őket jelölő szervezetek jutottak 
bemutatkozási lehetőséghez.

- A második sajtóreggelit 2020. augusztus 11-én szerveztük meg. Ennek témája a 
civil szervezet nyári, őszi programijainak bemutatása volt. Az eseményt összekapcsoltuk egy a 
média megjelenést, a szerkesztőségek munkáját bemutató workshop megszervezésével. A
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sajtóreggelin azok a szervezetek vettek részt, akik egy héttel korábban részt vettek az előkészítő 
workshopon. A felkészítés eredményeként minden szervezet előre elkészített sajtóanyaggal, 
átgondolt tartalommal tudott megjelenni a sajtóreggelin. A kezdeményezés mind a résztvevő 
civil szervezetek, mind az újságírók oldaláról kedvező fogadatásban részesült.

- Az említett workshop + sajtóreggeli tematikával kívántunk megjelenni a 
Sátoraljaújhelyi térségben. A programot azonban le kellett mondanunk a járványhelyzet miatt 
nem tudtunk megszervezni a személyes jelenléten alapuló programokat.

- 2020. szeptember 16-án a Civil INFO NEA 2021 programhoz kapcsolódóan 
hirdettünk sajtóeseményt. A rendezvény helyszíne: Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat -  Megyeháza Díszterem volt. Az eseményen Szalay-Bobrovniczky Vince és 
Szabó Gergely a Megyei Közgyűlés alelnöke tájékoztatta a sajtót.

- Az Adventi Civil Börze támogatása érdekében intenzív média kampányt 
szerveztünk. A személyes jelenlét helyett azonban on-line eszközökön, illetve telefonon 
keresztül kellett kapcsolatot teremtenünk a sajtó munkatársaival. A kampány elindítását 
segítette, hogy a Szociális munka napja alkalmából szervezett „Jótékonysági-Adok Kapok” 
című, 2020.11.09-én szervezett sajtónyilvános képzésünkön be tudtuk harangozni (várható 
eseményként) az Adventi Civil Börzét is.

A programot az alábbi médiumokban tudtuk megjeleníteni: 
o MINAP (Miskolc legolvasottabb helyi lapja)
o Miskolc Megyei Jogú Város honlapja (gondozza a MIKOM szerkesztősége) 
o boon.hu
o Eszak-Magyarország
o Csillagpont Rádió
o Európa Rádió
o Kossuth Rádió

Civil szervezeti kereső kialakítása a Civil Központ honlapján

A honlapunkon egy partnerkereső lehetőséget helyeztünk el. A Miniszterelnökség Civil 
és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály segítségével, a Civil Információs Portál, illetve az OBH 
civil névjegyzék, a NAV 1% nyilvántartása, illetve az ügyféladatbázisunk alapján 
kialakítottunk egy a megyénkben működő szervezetek adatait tartalmazó adatbázist. A 
szervezetek ehhez az előre elkészített adatbázishoz kapcsolódó regisztrációs és adatmódosítási
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lehetőséggel frissíthetik adataikat, illetve tehetik nyilvánossá a partnerkereséshez szükséges 
kapcsolati adataikat, referenciáikat.

A megye összes szervezetét megkerestük postai levél útján, hogy regisztrálják a 
szervezetüket.

A kereső elérhető ezen az oldalon:
https://erke.hu/szervezeti-adatbazis/

A honlapunkon egy térképes keresőt helyeztünk el az idős és krónikus betegeknek segítő 
szervezetekről A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály 
kezdeményezésre kialakított keresőbe önkéntesen regisztrálták magukat a szervezetek:

Civil 4.0

A Civil 4.0 (NEA-TF-19-Ö-V-0521) projekt keretében két alkalommal rendeztünk worshopot 
a civil szervezetek online jelenlétével kapcsolatban. Megújítottuk a polgárok sé a civil 
szervhzetek tájékoztatását segítő honlapunkat.

Civil Kézikönyv CNP-19-0033 TSZ

2020-ban átdolgoztuk és ismét kaidatunk a Civil Útmutató című kiadványunkat. A kiadványt 
3.000 példányban adtuk ki. A kiadvány a civil szervezetk működéséhez nyújt gyakorlatias 
segítséget.
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Közösségfejlesztő projektek

Esély és Részvétel (EFOP-1.3.5-16)

Az Esély és Részvétel projekt 2017-ben indult és 2020 szeptemberében zárult le. Célja 

Miskolc Város és a megye ifjúságmegtartó erejének növelése, valamint az idősek aktív

közösségi részvételének előmozdítása 

volt. Összesen 91 eseményen várruk 

azokat, akik ötlettel vagy tettel 

szerettek volna hozzájárulni ahhoz, 

hogy a Miskolcon és Borsod-Abaúj- 

Zemplén megyében élők 

életkoruktól függetlenül -  megbecsült 

életet élhessenek. A kezdeményezés 

lehetővé tette, hogy anyagi, személyi

és dologi erőforrásokat osszunk meg azokkal a szervezetekkel/közösségekkel, amelyek 

kezdeményezéseit korábban információs, tanácsadó, képzési szolgáltatásokkal is segítettük.

A projekt zárószakaszában a koordinátoraink segítségével helytörténeti, kulturális és 

érdekképviseleti alkalmakat szerveztünk, illetve segítettünk más közösségeknek városi, 

városrészi programokat szervezni.

Kapuzörgető (TOP 6.9.2)
A projekt Miskolc középső részén, a Győri-kapu városrészben valósul meg. A 

célterületen 9.813 fő él. Célunk, hogy biztosítsuk az itt élők identitás- és összetartozás tudatának 

erősítéséhez, életminőségük 

javításához szükséges aktív 

társadalmi részvétel lehetőségeit.

A projekt a közösségfejlesztési 

módszertan szerint jellemzően a 

helyi lakosok által tervezett és 

megvalósított folyamatokat, 

akciókat tartalmaz. A projekt 

továbbá a bűnmegelőzés és a
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közlekedésbiztonság tárgykörével foglalkozó elemeket foglal magában. Ez a projekt arra 

reagál, hogy tapasztalatunk szerint a polgárok aktivitása, alig fejleszthető a hagyományos 

szerveződési kultúra keretein belül. Az emberek egyre inkább az alkalmi jellegű részvételi 

lehetőségek irányában nyitottak.

2020. évben is, mint 2018 óta folyamatosan, a projekt tevékenységeit a tervezési 

időszakban a célterületen élő lakosok igényeit maximálisan figyelembe vevő Helyi Cselekvési 

Tervben rögzítettek alapján, a Rendezvénynaptár ütemezése szerint, a Cselekvő közösségek -  

aktív közösségi szerepvállalás projekt által kidolgozott közösségfejlesztési módszertani 

útmutatóban foglaltaknak megfelelően végeztük.

A célterületen élő (a Győri kapu városrész egy lehatárolt területe, kb. 10.000 lakossal) 

aktív lakosok a programok kidolgozásában és végrehajtásában egyaránt folyamatosan és nagy 

aktivitással vettek részt.

A közösségi akciók körébe a módszertannak megfelelően, egy-egy hasonló módszerrel 

és céllal szervezett tevékenységek tartoznak. 2020. évben az alábbi akciókat hajtottuk végre:

Az Ünnepváró Győri kapu akció keretén belül február elején farsangi ünnepváró 

programot szerveztünk, amelyen önkénteseink megtervezték a 2019 évben a Győri kapuban a 

segítségünkkel elindított disznótoros rendezvény ez évi eseményét, illetve önkéntes 

vállalásokat tettek arra vonatkozóan, hogy ki, miben tudja segíteni a sikeres megvalósítást.

A Zenél a Győri kapu akciók olyan közösségi zenei találkozók, rendezvények, amelyek 

a településrészen élő hivatásos és amatőr művészek részvételével, illetve zenét tanuló diákok, 

hallgatók részvételével valósulnak meg. Összesen három ilyen akciót hajtottunk végre az év 

során. Az MKK Ifjúsági Házban szervezett flash mobbal az MKK munkatársait és az épületben 

tartózkodókat lepte meg két önkéntes gitárművészünk; a koronavírussal kapcsolatos vásárlási 

idősávok eltörlését két kiváló zenész segítségével ünnepeltük meg a városrész egy frekventált 

helyén; az Ifjúsági Házban szervezett Ennio Morricone emlékest zárta az eseménysort.

Az év során két alkalommal is megrendeztük a Balázs Győző téren a Kapuzörgető 

Zsibvásár és Kézműves nap című közösségi piacunkat. Nyár közepén és ősz elején a helyi 

lakosok ismét árusíthatták a számukra már megunt, de másoknak még használható holmijaikat, 

valamint kézműves árusok színesítették a piacot. Mindkét alakalommal közösségfejlesztésre 

fókuszáló események is részét képezték a programnak.

Környezetvédelmi Önkéntes akciót a pandémia idején terepen nem tudtunk véghez 

vinni -  elmaradtak az országos programok, amelyekhez csatlakozni szoktunk - , de nyáron ilyen 

tematikájú előadásokat tartottak önkénteseink az érdeklődőknek.
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Természeti értékek megismerése és csillagles a&ciosorozatunk részeként nosztalgia 

kirándulást és pikniket tartottunk, amely során a Győri kapuból az Avasi kilátó környékére 

tettünk kirándulást, majd rendeztünk közös főzést, emlékezvén a közösség tagjai által is átélt, 

’70-es-’80-as-’90-es évek hasonló családi programjaira.

Ezek az események olyan foglalkozások, amelyek során a célterületen élők 

megismerhetik a településrész nappali és éjszakai környezeti értékeit, jelenségeit. Az itt élők 

büszkék a városrész zöld jellegére, ugyanakkor a magas fluktuáció miatt szükségesek azok az 

alkalmak, amikor a frissen érkezők megtanulhatják a városrész rekreációs lehetőségeit, 

természeti értékeit is. Egy ilyen program volt az Őszi madárles is, amelyet a Magyar Madártani 

Egyesület helyi csoportjának segítségével hajtottunk végre.

A Győri kapu legszebb kertje, legszebb balkonja akció a településrészen található 

családi házakban, illetve a lakótelepen lévő kertek, balkonkertek kialakítására, gondozására 

irányul. Felhívásunkra 18 kertet neveztek be arra versenyre, ahol szakértőkből és helyi aktív 

polgárokból álló zsűri segített kiválasztani a legszebbeket egy hosszú folyamat révén.

Szeptember elején megrendeztük az év két legnagyobb Kapuzörgető eseményét, a II. 

Kapuzörgető Szomszédünnep és Közbiztonsági napot és a Mozgásban a Győri kapu sport 

tematikus élmény akciót. Az előbbire olyan közösségeket, civil szervezeteket hívtunk el, 

amelyek vagy már régebben tevékenykedtek a Győri kapuban, vagy a Kapuzörgető program 

részeként jöttek létre; valamint teret adtunk a városban működő rendvédelmi szerveknek, a 

lakosság felé történő közeledésre (MIÖR, Városi Rendőrkapitányság, Magyar Honvédség, 

Polgárőrség). Maga az akció a közösségfejlesztési és bűnmegelőzési elemek ötvözésével jött 

létre. A nap folyamán megrendeztük a Győri kapu kenyere, Anyanyelvi vetélkedő, 

Közbiztonsági kvíz játékainkat is. Egy önkéntes orvos felvilágosító előadást tartott a 

koronavírussal kapcsolatban az érdeklődőknek. Múlt évben, hagyományteremtő céllal elindított 

sör-virsli evő versenyt idén is nagy sikerrel ismételtük meg. A sportnapot reggeli tornával 

kezdtük, majd közlekedésbiztonsággal kapcsolatos eseményeket tartottunk (felnőtt és gyermek 

ügyességi próbák, a Győri kapu bekerékpározása, gyalogos bejárása, balesetveszélyes 

gócpontok feltárása). Bemutatkozott a DVTK judo szakosztálya és az MVSI fiatal futballistái. 

Pétanque bajnokságot, futóversenyeket, feleségcipelő versenyt tartottunk. Velünk voltak az 

MKK mozgásművészeti csoportjai, a KÖDMÖN és a Miskolci Mazsorett Egyesület. 

Világbajnok sportoló segítségével megrendeztük a Győri kapu legerősebb embere bajnokságot. 

Egy önkéntes helyi személy irányításával családi sorversenyekre került sor. Minden generáció 

tagjai egyaránt képviselték magukat mindkét nagy programon.
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Ősz elején a Volt egyszer egy kisvasút akció keretén belül vonatkirándulást szerveztünk 

a városrész lakóinak Mahócára, azon eseményre emlékezvén, hogy egykoron a Szent Anna 

téren volt a kisvasút végállomása. A kicsit borongós idő sem vette el a résztvevők kedvét, két 

különvonattal, közel 200 fő vett részt az eseményen. Az erdőben túrvavezető segítségével 

kiránduláson vehettek részt, mások szalonnát süthettek az andókúti megálló erre a célra 

kialakított helyszínein.

Télen a Játszd újra Győri kapu akciót áthelyeztük a pandémia miatt az online térbe, 

ezáltal lehetőségünk nyílt egy nagyobb horderejű eseményt megszervezni, amely több időt 

adott a résztvevőknek is, egy-egy programelemen való részvételre, illetve a felkészülésre. 

Facebook oldalunkon és egyéb felületeinken folyamatosan hirdettük meg a programokat: 

rajzverseny, színező verseny, anyanyelvi kvíz, rock ki-mit-tud, helyismereti játék, online 

kézműves ház, nyomoz a Győri kapu fejtörő, táncverseny várta a játékos kedvű kapuzörgetőket. 

Bevonásra került két helyi általános iskola és egy óvoda is, a gyermekek munkáiból kiállítást 

szervezünk, mihelyst erre lehetőségünk nyílik, az MKK közreműködésével.

A folyamatokban kapcsolódó programok tematikája a módszertani útmutató alapján 

került összeállításra. Eddig három folyamat indult útjára. Tartalmukat, módszertanukat illetően 

összetett természetűek. A településrészen élő polgárok, közösségek számára jelentenek ezek 

személyes találkozási alkalmakat, foglalkozásokat, illetve az érdeklődőknek on-line 

csatornákon keresztül is lehetőségük van bekapcsolódni egyes tevékenységekbe. Az előzetes 

igényfelméréseknek megfelelően kerültek összeállításra a főbb folyamatok, az ezen belüli 

témakörökben jellemzően önkéntes előadók osszák meg tudásukat, gyakorlati tapasztalatikat a 

közösség tagjaival.

A Családi tanulókör folyamat olyan egyéneke, csoportokra épülő tevékenységek, 

amelyek során szívesen megosztják egymással tudásukat, gyakorlati tapasztalataikat, egy-egy 

témakör mentén.

Ilyen a Rockláng klub programsorozat is, amely egy aktív nyugdíjas helyi lakos 

javaslatára jött létre. A rocktörténelem megismertetése mellett a klub

foglalkozások részeként lehetőség van generációk közötti tudásátadásra, kulturális -  ezen belül 

is helyi -  értékek feltárására, átadására, valamint a kohézió erősítésére a lakosság tagjai között. 

A javaslatot tevő önkéntes vállalta a klubvezető-házigazda szerepét is. 2020 januárban a klub 1 

éves évfordulóját ünnepeltük, a szokásos rendhagyó rocktörténelem órával, játékos kvízekkel, 

anekdotákkal és tortával.
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Február végéig folytatódtak az előző évben elkezdődött angol nyelvi készségfejlesztő 

foglalkozások, ahol lelkes fiatal önkéntesek segítségével mélyeszthették el nyelvtudásukat a 

helyi lakosok.

Nyáron kertészklubokat tartottunk, amelyek egyik célja A Győri kapu legszebb kertje, 

legszebb balkonja akcióra való felhívás volt, a másik a tudásátadás, nagy tapasztalattal 

rendelkező itt élő hobbi kertészek segítségével.

A Mama-Baba klub egy olyan hely, ahol az azonos élethelyzetben lévő helyi nők 

tudnak társaságban időt eltölteni, a gyermekek játszanak egymással, miközben ők megbeszélik 

problémáikat, tudást adnak át a csapat tagjainak. Esetenként meghívott előadók is színesítik a 

programot (pl. mama-baba torna), jó  idő esetén pedig közös játszóterezéseket szerveznek. A 

klub tagjai lehetőség szerint minden héten találkoznak egymással.

Ősszel az egészséges életmód jegyében tartottunk klubfoglalkozást, ahol a mama-baba 

közösség egy tagja tartott az érdeklődőknek előadást, majd beszélte meg a közösség az őket 

érdeklődő, ezzel kapcsolatos témákat. Igény lenne a folytatásra, bíznak benne, hogy tavasszal 

már lesz lehetőségük folytatni.

A Mozdulj Győri kapu folyamat részeként februárban az idősebb korosztály aktív 

tagjait invitáltuk tornára és örömtáncra. Nyáron két alkalommal francia barátaink segítségével 

a pétanque golyó játékkal ismertettük meg a városrészben élőket olyan sikerrel, hogy az avasi 

kiránduláson és a szeptemberi sportprogramon is egyaránt házi bajnokságokat szerveztünk a 

játékosok kérésére. Ősszel csikung és meridián tornát tartott a közösség érdeklődő tagjainak két 

önkéntesünk. Ennek nagyon várja a folytatását a társaság.

A Képessé tétel folyamat részeként augusztusban három alkalommal szerveztünk 

készségfejlesztő foglalkozásokat olyan önkénteseinknek, akik vállalták az aktív részvételt a 

szeptemberi Szomszédünnep és Mozgásban a Győri kapu nagyprogramokon. Ezen kívül ősszel 

további két alkalommal tartottunk műhelymunkákat, ahol a közösségi önkéntességről és a 

kisközösségek szerepéről folytattak eszmecserét a jelenlévők.

A tankatalógus, tudásmegosztás folyamat során regiszterbe gyűjtjük azokat, akik 

érdeklődőként, tevékeny részesként, tudásátadóként bekapcsolódnak a helyi közösség 

építésébe. Számukra műhelyfoglalkozásokat, találkozókat is szervezünk.

A helytörténeti, helyismereti folyamat részeként négy alkalommal szerveztünk 

klubfoglalkozást a Győri kapu történelme iránt érdeklődők számára. Tervezünk részvételi alapú 

kutatást, közösségi kiállítást, kiadávny megjelentetését is.

A nyár elején közlekedésbiztonsági napközis tábort szerveztünk az MKK Ifjúsági Ház 

közreműködésével helyi gyermekek számára két turnusban. Az MKK munkatársain kívül a
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Városi Rendőrkapitányság, a MIÖR, és közlekedésbiztonsággal foglalkozó helyi civil 

szervezet, a Baleset-megelőzési és Közlekedésbiztonság-technikai Egyesület, egyaránt 

segítségünkre volt abban, hogy a gyermekek aktívan töthessék el a tábort és annak végén 

hasznos ismeretekkel térhessenek haza.

A bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programokon belül a célterület 

nevelési, oktatási intézményei számára szervezünk rendhagyó osztályfőnöki órákat a 

bűnmegelőzési alapismeretek átadására. Egy-egy foglalkozás alkalmával lehetőség szerint több 

osztályt, óvodai csoportot kívánunk elérni. A projektünk során kiemelt hangsúlyt fektetünk a 

célterületen működő oktatási intézményekkel való kapcsolattartásra. 2020 év elején a 

Százszorszép Óvoda Bársony János Úti Tagóvodájába látogattunk el, ahol önkéntes előadónk 

segítségével közlekedéssel és az őket érintő közbiztonsággal kapcsolatos hasznos ismereteket 

adhattunk át a nagycsoportos óvodásoknak.

Novemberben az év során összegyűjtött tapasztalatokból közlekedésbiztonsági fórumot 

tartottunk online. Itt a közreműködő Baleset-megelőzési és Közlekedésbiztonság-technikai 

Egyesület munkatársai ismertették a balesetveszélyes gócpontokat a területen és a 

résztvevőkkel megvitatták a közlekedési anomáliákat.

Természetesen ebben az évben is tartottunk olyan részvételi fórumot, ahol az aktív helyi 

lakosok véleményezhették a projekt helyi cselekvési tervét és a rendezvénynaptárat. A 

járványhelyzet miatt az év során több programot is át kellett csoportosítani, átszervezni, ez a 

program volt az egyik olyan alkalom, ahol ezt átbeszélhettük a lakossággal.

Programjainkról elmondható, hogy a városrész legnagyobb kulturális eseményei voltak 

2020-ban is. Valamennyi esemény tervezésében és kivitelezésében aktív, helyi lakosok is részt 

vettek és segítségünkre voltak Miskolc MJV különféle szervei is. A 2020. évben több, mint 

2500 fő vett részt az általunk szervezett eseményeken.

Projektünk 2021 évben is folytatódik. Eddigi tapasztalatink szerint a Győri kapu 

városrészben nagy igény van erre a közösségfejlesztő tevékenységre. Van egy folyamatosan 

bővülő aktív mag, akik ezen program kezdeményezésére kezdtek el közösségekké kovácsolódni 

(mama-baba klub, rokcláng klub, kapuzörgető nők klubja, stb...), vannak olyan programok, 

amelyeknek mi tettük le az alapját és a lakosok évről-évre várják a folytatást (Szomszédünnep, 

Sportnap, Disznótoros farsang, Adventi programok). Az itt élők, akik folyamatosan járnak el a 

tervező műhelyeinkre, vesznek részt a projekt alakításában, majd a megvalósításban, átvették a 

szervezetünk mottóját: „Találkozzunk gyakrabban!”

A Győri kapuban szervezett disznótorra a képviselői alapból 400 000 Ft támogatást 
kaptunk. A városrész önkormányzati képviselői Dr. Simon Gábor; Dr. Nasy Ákos, Deák-
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Bárdos Mihály és Erdei Sándor Zsolt A forrást az alapanyagok beszerzésére és feldolgozására 
fordítottuk. Az eseményen több mint 300 fő vett részt.

Egyházi és civil együttműködésben megvalósuló karitatív közösségfejlesztés 
a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségnél (EFOP-1.3.7-17)

Fancsal-Hemádvécse Evangélikus Egyházközséggel pályázva 2017 végén nyertünk 

támogatást az Encsi járás közösségi életének fejlesztésére. A projekt modellértékű, amennyiben 

a civilek és egyházak együttműködése olykor akadozik, annak ellenére, hogy az aprófalvas 

térségekben szükség van a közös fellépésre az itt élők hátrányainak mérséklése érdekében. 

Konzorciumi partnerként érzékenyítő foglalkozásokat, médiáit közösségi beszélgetéseket és 
családi programokat szervezünk. Ezzel a projekttel reagáltunk arra, hogy egyes térségekben 
alig van erőforrás civil szervezetek működéséhez.

A 2020. évben információs programokat, a társadalmi kihívások kezelését segítő 
érzékenyítő foglalkozásokat, valamint játszó házakat, családi eseményeket szerveztünk. A 
program megvalósítását nehezítette, hogy a járványhelyzet miatt át kellett alakítanunk a pijekt 
felépítését. A nagyobb rendezvényekre egyáltalán nem volt lehetőség.

A projektjeink és kezdeményezéseink támogatási hátteréről teljes körű áttekintést ad a 2020. 
évről szóló beszámoló civil törvény szerinti kiegészítő melléklete:

Msikolc,2021. 05.28.
Palik Szilvia 
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