
2021. 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 személy szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Nyilvántartási szám: 0 5 — 0 2 — 6 | 4 | 6 | 8 5 Tárgyév: 2 0 2 1

Időszak terjedelme: egé s z é v ^  töredék évQ  g @ [ 2 0 - 0 0 - 0 0  0 0 0 0 - 0 0 - 0 0
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.29 13.40.32



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

05 Miskolci Törvényszék
Időszak terjedelme: egész év töredék§k év

időszak kezdete

Tárgyév:

időszak vége

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

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) □
Szervezet neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
Szervezet székhelye:

Irányítószám: 020 Település: Miskolc
Közterület neve: Melinda Közterület jellege: utca
Házszám: 24 Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó: 3

Jogi személy szervezeti egység neve:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 1 9 3 3 6 4 8 0 - 0-00
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: Palik Szilvia

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Miskolc

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.29 13.30.21



2021. 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 A d a to k  e z e r  fo r in tb a n

Előző év Előző év 
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök 1 899 563

I. Immateriális javak 0 0

II. Tárgyi eszközök 1 899 563

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 30 546 1 355 17 274

I. Készletek

II. Követelések 4 711 1 355 1 272

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 25 835 16 002

C. Aktív időbeli elhatárolások 14 589
E SZK Ö ZÖ K  Ö SSZESEN 32 445 1 355 32 426

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 16 871 1 355 21 183

I. Induló tőke/jegyzett tőke 70 70

II. Tőkeváltozás/eredm ény 17 791 18 157

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredm ény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) -990 1 355 2 956

VI. Tárgyévi eredm ény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 30 558 0

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 30 558 0

G. Passzív időbeli elhatárolások 11 243
FO R R Á S O K  Ö SSZESEN 47 429 1 355 32 426

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.29 13.40.32



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

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása A d a to k  e z e r  fo r in tb a n

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

e lő z ő  é v e lő z ő  é v  
h e ly e s b íté s e

tá rg y é v e lő z ő  é v e lő z ő  é v  
h e ly e s b íté s e

tá rg y é v e lő z ő  é v e lő z ő  é v  
h e ly e s b íté s e

tá rg y é v

1. Értékesítés nettó árbevétele 1 400 1 400 5 255 1 400 1 400 5 255
2. Aktivált saját te ljesítm ények 
értéke

3. Egyéb bevételek 59 511 65 456 59 511 65 456
ebből:

- tagdíj 0 0 0 0
- alapítótól kapott befizetés

- tám ogatások 59 201 62 287 59 201 62 287
ebből: adományok 310 0 310 0

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 22 7 22 7

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 60 933 1 400 70 718 60 933 1 400 70 718
ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 60 933 1 400 70 718 60 933 1 400 70 718

5. Anyagjellegű ráfordítások 27 499 45 30 266 27 499 45 30 266
6. Személyi je llegű ráfordítások 31 127 29 549 31 127 29 549
ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 0 0 0 0

7. Értékcsökkenési leírás 3 131 2 712 3 131 2 712
8. Egyéb ráfordítások 166 5 235 166 5 235
9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai

B. Összes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 61 923 45 67 762 61 923 45 67 762

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 61 923 68 111 61 923 68 111

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B) -990 1 355 2 956 -990 1 355 2 956

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredm ény (C-10) -990 1 355 2 956 -990 1 355 2 956
Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.29 13.40.32



2021. év

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. A d a to k  e z e r  fo r in tb a n

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

e lő z ő  é v e lő z ő  é v  
h e ly e s b íté s e

tá rg y é v e lő z ő  é v e lő z ő  é v  
h e ly e s b íté s e

tá rg y é v e lő z ő  é v e lő z ő  é v  
h e ly e s b íté s e

tá rg y é v

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési 
támogatás 57 502 62 050 57 502 62 050

ebből:
- normatív támogatás 21 21

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 400 150 400 150

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

62 66 62 66

F. Közszolgáltatási bevétel 57 902 62 287 57 902 62 287

G. Adományok 310 0 310 0

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

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.29 13.40.32



2021. év

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

1. Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám: 

Közterület neve:

Település: 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:

J  Település:

Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:
1 1  0 0 / p  k -6 0 0 0 8 9 / 2 0 0 9

0 5 0 2 6 4 6 8 5
1.5 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység adószáma: 1 9 3 3 6 4 8 0 - 0 - 0 5
1.6 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység  
képviselőjének neve: Palik Szilvia

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

A 2021. évben három fö tevékenységi területei! dolgoztunk. Az egyik fö tevékenységi irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelentette. Az ERKE, m int a Civil Közösségi Szolgáltató  
Központ cím birtokosa a  M iniszterelnökséggel kötött együttmükösdési m egállapodás alapján nyújtott 
ingyenes tanácsadási, inform ációs, képzési szolgáltatásokkal, kiadványokkal segítette a  civil szervezetek 
működését. A  másik irányt a helyi közösségek erősítése jelentette. Ennek keretében a közm űvelődési, 
kulturális szolgáltatásokat, rendezvényeket, szakköröket szerveztünk Miskolcon a Győri kapu 
városrészben, valam int Abaújban (Encsen, Fancsalon, Hernádvécsén). A  magyar-szlovák közösségek 
kapcsolatépítése érdekében határon átnyúló workshopokat szerveztünk kassai paertnerünkkel. A diákok, 
fiatalok részvételének előm ozdítása, továbbá a fiatalok digitális tudásnak hasznosulása érdekében 
É rtékl ab o r cím rtt el ötl eto ál váz atot h i rd ettü n k. E m el I ett társ s z ervez ő ként kö z rém ü kö dtü n k a_______________

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Civil szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évii CLXXV (civil) törvény) 51. §
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a megyében működő civil szervezetek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Hat szakterületen (pl. jog , forrásszervezés) 330 órában nyújtottunk ingyenes tanácsadást civil 
szervezetkéknek. 24 inform ációs rendezvényt tartottunk. 130 fő civil m unkatárs szám ára nyújtottunk 
képzést. Kb. 1S00 szervezettel van élő kapcsolatunk.

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.29 13.40.32



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszám olója és közhasznúsági m elléklet

2021. év
PK-742

1. Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám: Település: Miskolc
Közterület neve: Melinda Közterület jellege: utca
Házszám: 24 Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó: 3

1.1 Jogi szem ély szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám: _| Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Emelet:Lépcsőház:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység adószáma:

Ajtó:

/ P k 6 0 0 0 8 9 / 2 0 0 9

1

0 2

6

6 4 6 8 5 _
9 3 3 4 8 0 - 0 - 0 5

1.6 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység  
képviselőjének neve: Palik Szilvia

1 1 0

0

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

A 2021. évben három fö tevékenységi területei! dolgoztunk. Az egyik fö tevékenységi irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelentette. Az ERKE, m int a Civil Közösségi Szolgáltató  
Központ cím birtokosa a  M iniszterelnökséggel kötött együttmükösdési m egállapodás alapján nyújtott 
ingyenes tanácsadási, inform ációs, képzési szolgáltatásokkal, kiadványokkal segítette a  civil szervezetek 
működését. A  másik irányt a helyi közösségek erősítése jelentette. Ennek keretében a közm űvelődési, 
kulturális szolgáltatásokat, rendezvényeket, szakköröket szerveztünk Miskolcon a Győri kapu 
városrészben, valam int Abaújban (Encsen, Fancsalon, Hernádvécsén). A  magyar-szlovák közösségek 
kapcsolatépítése érdekében határon átnyúló workshopokat szerveztünk kassai paertnerünkkel. A diákok, 
fiatalok részvételének előm ozdítása, továbbá a fiatalok digitális tudásnak hasznosulása érdekében 
É rtékl ab o r cím rtt el ötl eto ál váz atot h i rd ettü n k. E m el I ett társ s z ervez ő ként kö z rém ü kö dtü n k a_______________

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: közösségfejlszutés, helyi közművelődés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

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

A „Kapuzörgetö" (TOP-S.9.2) projektet a M iskolc Város Kultúrájáért Közalapítvánnyal
közösen valósítjuk meg. A tevékenyég keretében közösségfejlesztő akciókat, folyam atokat, közösségi
rendezvényeket szerveztünk. E m ellen 3  kiadványt je lennünk meg.

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.29 13.40.32



2021. év

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

1. Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám: 

Közterület neve:

Település: 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:

J  Település:

Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:
1 1  0 0 / p  k -6 0 0 0 8 9 / 2 0 0 9

0 5 0 2 6 4 6 8 5
1.5 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység adószáma: 1 9 3 3 6 4 8 0 - 0 - 0 5
1.6 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység  
képviselőjének neve: Palik Szilvia

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

A 2021. évben három fö tevékenységi területei! dolgoztunk. Az egyik fö tevékenységi irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelentette. Az ERKE, m int a Civil Közösségi Szolgáltató  
Központ cím birtokosa a  M iniszterelnökséggel kötött együttmükösdési m egállapodás alapján nyújtott 
ingyenes tanácsadási, inform ációs, képzési szolgáltatásokkal, kiadványokkal segítette a  civil szervezetek 
működését. A  másik irányt a helyi közösségek erősítése jelentette. Ennek keretében a közm űvelődési, 
kulturális szolgáltatásokat, rendezvényeket, szakköröket szerveztünk Miskolcon a Győri kapu 
városrészben, valam int Abaújban (Encsen, Fancsalon, Hernádvécsén). A  magyar-szlovák közösségek 
kapcsolatépítése érdekében határon átnyúló workshopokat szerveztünk kassai paertnerünkkel. A diákok, 
fiatalok részvételének előm ozdítása, továbbá a fiatalok digitális tudásnak hasznosulása érdekében 
É rtékl ab o r cím rtt el ötl eto ál váz atot h i rd ettü n k. E m el I ett társ s z ervez ő ként kö z rém ü kö dtü n k a_______________

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Közm űvelődési tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: civil szervezetek, önszervődő polgárok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2021-ben harm adszor jelentettük meg a  Civil Kézikönyv című kiadványunakat. A  kiadvány 3000 
példányban jelent meg nyomtatásban. A  gyakorlati inform ációkat közvetítő kiadványt ezúttal egy bővebb 
elektronikus változattal is kiegészítettük.

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.29 13.40.32



2021. év

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

1. Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Szervezet

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám: 

Közterület neve:

Település: 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:

J  Település:

Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:
1 1  0 0 / p  k -6 0 0 0 8 9 / 2 0 0 9

0 5 0 2 6 4 6 8 5
1.5 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység adószáma: 1 9 3 3 6 4 8 0 - 0 - 0 5
1.6 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység  
képviselőjének neve: Palik Szilvia

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

A 2021. évben három fö tevékenységi területei! dolgoztunk. Az egyik fö tevékenységi irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelentette. Az ERKE, m int a Civil Közösségi Szolgáltató  
Központ cím birtokosa a  M iniszterelnökséggel kötött együttmükösdési m egállapodás alapján nyújtott 
ingyenes tanácsadási, inform ációs, képzési szolgáltatásokkal, kiadványokkal segítette a  civil szervezetek 
működését. A  másik irányt a helyi közösségek erősítése jelentette. Ennek keretében a közm űvelődési, 
kulturális szolgáltatásokat, rendezvényeket, szakköröket szerveztünk Miskolcon a Győri kapu 
városrészben, valam int Abaújban (Encsen, Fancsalon, Hernádvécsén). A  magyar-szlovák közösségek 
kapcsolatépítése érdekében határon átnyúló workshopokat szerveztünk kassai paertnerünkkel. A diákok, 
fiatalok részvételének előm ozdítása, továbbá a fiatalok digitális tudásnak hasznosulása érdekében 
É rtékl ab o r cím rtt el ötl eto ál váz atot h i rd ettü n k. E m el I ett társ s z ervez ő ként kö z rém ü kö dtü n k a_______________

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: oktatási, nevelési tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CXC. (köznevelési) törvény 1 § (2)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: középiskolás diákok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A diákok innovációs képességnek erősítése, illetve a diákok digitális írástudásának civilt köz ősségi 
hasznosítása érdekében "  É rtékl ab or" cím m el ötletpályázatot hirdettünk. Továbbá társszervzö ként 
közrem űködtünk a X . Tudom ányfesztivál megvalósításában
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2021. év

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

1. Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Szervezet

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám: 

Közterület neve:

Település: 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:

J  Település:

Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:
1 1  0 0 / p  k -6 0 0 0 8 9 / 2 0 0 9

0 5 0 2 6 4 6 8 5
1.5 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység adószáma: 1 9 3 3 6 4 8 0 - 0 - 0 5
1.6 Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység  
képviselőjének neve: Palik Szilvia

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

A 2021. évben három fö tevékenységi területei! dolgoztunk. Az egyik fö tevékenységi irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelentette. Az ERKE, m int a Civil Közösségi Szolgáltató  
Központ cím birtokosa a  M iniszterelnökséggel kötött együttmükösdési m egállapodás alapján nyújtott 
ingyenes tanácsadási, inform ációs, képzési szolgáltatásokkal, kiadványokkal segítette a  civil szervezetek 
működését. A  másik irányt a helyi közösségek erősítése jelentette. Ennek keretében a közm űvelődési, 
kulturális szolgáltatásokat, rendezvényeket, szakköröket szerveztünk Miskolcon a Győri kapu 
városrészben, valam int Abaújban (Encsen, Fancsalon, Hernádvécsén). A  magyar-szlovák közösségek 
kapcsolatépítése érdekében határon átnyúló workshopokat szerveztünk kassai paertnerünkkel. A diákok, 
fiatalok részvételének előm ozdítása, továbbá a fiatalok digitális tudásnak hasznosulása érdekében 
É rtékl ab o r cím rtt el ötl eto ál váz atot h i rd ettü n k. E m el I ett társ s z ervez ő ként kö z rém ü kö dtü n k a_______________

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szocális 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:

Fan csal-Hernádvécse Evangélikus Egyházközséggel együttműködve az Encsi térségben szerveztünk  
érzékenyítő foglakozásokat a rom a-m agyar közösség tagjait érintő közösségi konfliktusok feloldása, 
m egelőzése érdekében.
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2021. év

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása A d a to k  e z e r  fo r in tb a n

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

0 0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

0 0

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Elő'ző' év Tárgy év

0 0

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 0 0

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 0 0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Elő'ző' év (1) Tárgyév (2)

0 0

6.2 Tisztség Elő'ző' év (1) Tárgy év (2)

0 0

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

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Adat0k ezer forintban

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 62 333 70 718
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 62 66

D. Közszolgáltatási bevétel 57 902 62 287

E. Normatív támogatás 21
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 4 369 8 344

H. Összes ráfordítás (kiadás) 61 968 67 762

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 31 127 29 549

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 61 923 68 111
K. Adózott eredmény 365 2 956

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

5 20

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] m □

Ectv. 32. § (4) b) [K1+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) [(L1+L2)/2>= 10 fő] □
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

ESÉLY ÉS RÉSZVÉTEL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
2021. É V

Név:

Székhely:

Nyilvántartási szám: 

Bejegyző határozat száma: 

Adószám:

Képviselő neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

3530 Miskolc, Melinda u. 24 2/3.

05-02-04685

Pk.60089/2009

19336480-1-05

Palik Szilvia

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 eredménykimutatás

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,

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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•  részesedések.
Amennyiben ezeknél az eszközöknél az elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel 
csökkentett beszerzési érték alacsonyabb, mint az egyedi eszköz december 31-i fordulónappal 
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 tártál ék”-ként 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 különbözete, 
amennyiben az az összevont vevő követelés könyvszerinti értékének több mint 10 %-a.
A nonprofit szervezet kölcsönköveteléseket tartós eszközként nem tart nyilván, így 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 fmanszírozásuak is lehetnek. Erre tekintettel alkalmazza az összemérés 
elvét, mind a pályázat keretében elszámolt támogatásokra, mind a más gazdasági szereplőktől, 
magánszemélytől kapott támogatásokra. Ha 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 közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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A káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket,

a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, 
kártérítések, sérelem díjak összegét,

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 támogatásjuttatás 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) támogatás, juttatás 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:

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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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 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.

Átérvén 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.

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 közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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A nonprofit szervezet a 200.000,- Ft alatti egyedi beszerzési vagy előállítási értékű tárgyi 
eszközök értékét azonnal, a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként számolja el.

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 1 
millió forintot, akkor az 1 millió forint.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban 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.

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

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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A kiemelt eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának főbb eszközcsoportok 
szerinti megosztása:

Érték: E Ft
bruttó érték értékcsökkenési

immateriáli s j avak 0 0

ingatlanok - -

gépek, berendezések - -

számítás technikai eszközök 3 075 3 056

egyéb berendezések: 1 037 493

Összesen: 4 112 3 549

kisértékű 1 203 1 203

Összesen: 5 315 4 752

Hosszú lejáratú kötelezettségek megjelölése:

Anon-profit szervezet hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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IV. Tájékoztató kiegészítések:

1) Munkavállalók létszáma (fő) 8

2) Megbízással foglalkoztatottak száma (fő) 0

3) bérköltsége (E Ft) 28 143 eFt
- 7 -

személyi jeli.egyéb kifizetés (E Ft) 1 406 eFt

1 főre jutó bér+ személyi jeli. Egyéb kif. (Ft/év) 3 694 eFt

Beszámoló összeállítása:

Könyvelést és a mérlegbeszámolót készítette az Apex Humánum Szolgáltató Kft (adószám: 
24075215-2- 05), a könyvviteli a feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló 
elkészítésével megbízott személy: Dr. Bányácski Ildikó /Regisztrációs szám: 146254/

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET CIVIL TÖRVÉNY SZERINTI RÉSZEI

Név:

Székhely:

Nyilvántartási szám: 

Bejegyző határozat száma: 

Adószám:

Képviselő neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

3530 Miskolc, Melinda u. 24 2/3.
05-02-04685
Pk. 60089/2009
19336480-1-05
Palik Szilvia, elnök

Támogatási program száma: TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003

Program neve: Kapuzörgető

Támogató megnevezése: Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatóság

Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás;
más gazdálkodó

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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Támogatás időtartama: 2018.03.01-2021.09.30

Támogatási összeg: 55 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 12 682 191

- tárgyévben felhasznált összeg: 12 682 191

- tárgyévben folyósított összeg 8 458 226

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Szem é ly i: 5 721 870
D o lo g i: 6 960 321

F e lh a lm o zá si: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

Közösségfejlesztő tevekénységeinkkel 
folyamatosan jelen voltunk a Miskolc Győri kapu 
városrészében. A jelenléti rendezvényekre 
vonatkozó korlátozások 2021 -ben csak az év 
elején érintették a kezdeményezés megvalósítását. 
Amíg nem lehetett, illetve kockázatos lett volna 
személyes találkozásokon alapuló eseményeket 
tartani online térben folytattuk a közösségfejlesztő 
akciókat, folyamatokat. 2021-ben a Kapuzörgető 
közösségfejlesztő program keretében 57 
rendezvény valósult meg, 2499 fő részvételével. 
Megjelentettük a helyismereti, valamint a 
közlekedésbiztonsági kiadványainkat, e témákban 
közösségi kiállításokat szerveztünk.

Támogató megnevezése: VIA Carpatia EGTC

Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás;
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019.11.01-2021.04.30.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

-8 -



Támogatási összeg: 6 194 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 6 167 494

- tárgyévben felhasznált összeg: 6 167 491

- tárgyévben folyósított összeg 0

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 293 618
Dologi: 5 873 876

Felhalmozási:

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

A 2014-2020 közötti időszakban először nyílt 
lehetőség a Szlovákia és Magyarország közötti 
együttműködésekre épülő INTERREG Programon 
belül a kisebb költségvetésű projektek 
támogatására. Ez a pályázati rendszer támogatja 
az Inteligentny priestor bez hraníc - Határtalan, 
intelligens tér című projektünket. Partnerünk az 
Obcianske zdru2enie Okrásl'ovací spolok za 
obnovu pamiatok (OSOP) a kassai Malom bástya 
zöldfelületeit állította helyre. E mellett művészeti 
akciót és együttműködési fórumot szervezett.
Az ERKE a projekt keretében 4 alkalommal 
szervezte meg az „innovációs laboratórium" 
elnevezésű programelemet. Az online és valós 
jelenléten alapuló műhelyekben 4 kérdéskört 
dolgoztunk fel:
Hogyan tervezzünk teret a közösség szolgálatára? 
Üzemeltetési kihívások és megoldások? Mit jelent 
az, hogy egy tér családbarát? Hogyan mozdítja elő 
egy tér a kreativitást, az innovációt? A projekt 
keretében pelenkázó padot állítottunk fel a Gálffy 
Ignác utcai játszótéren.

T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : C K S Z -K P -1 -2 0 2 1 / 1 -0 0 0 0 0 4

P ro g ra m  neve: Civil közösségi szolgáltató központok 2021. évi 
működési támogatása

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021.01.01.-2021.12.31.

Támogatási összeg: 28 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 28 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 28 000 000

- tárgyévben folyósított összeg 28 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 19 334 813
Dologi: 7 450 757

Felhalmozási: 1 214 430

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

A Miniszterelnökséggel kötött szakmai 
megállapodás és a civil törvény alapján láttuk el a 
civil közösségi szolgáltató központ 
feladatot. Többek között 880 órában nyújtottunk 
ingyenes jogi, gazdálkodási, pályázati és egyéb 
tanácsadást. 24 db
jelenléti és online információs rendezvényt 
szerveztünk. 180 civil munkatársat képeztünk. A 
megye civil szervezetei köréből 1600 szervezettel 
állunk kapcsolatban. A hitlevelünk 2.151 
címzetthez jut el.

T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : K é p v ise lő i tá m o g a tá s

P ro g ra m  neve: dr. N a gy  Á k o s

Támogató megnevezése: Miskolc MJV Önkormányzat 11. számú 
Választókerületi Alap

Támogatás forrása: központi költségvetés;

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021.01.01.-2021.12.31.

Támogatási összeg: 50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 50 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000

- tárgyévben folyósított összeg 50 000

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

Személyi: 0
Dologi: 50 000

Felhalmozási: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

A Győri kapu városrészben gondoztunk 
játszótereket és parkokat. A támogatás 
segítségével festéket és kertészeti kellékeket 
szereztünk be. A támogatás tette lehetővé a 
baba-mama pad elhelyezését Gálffy Ignác utcai 
játszótéren.

T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : K é p v ise lő i tá m o g a tá s

P ro g ra m  neve: dr. S im o n  G á b o r

Támogató megnevezése: Miskolc MJV Önkormányzat 13. számú 
Választókerületi Alap

Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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Támogatás időtartama: 2021.01.01.-2021.12.31.

Támogatási összeg: 50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 50 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000

- tárgyévben folyósított összeg 50 000

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

Személyi: 0
Dologi: 50 000

Felhalmozási: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

A Győri kapu városrészben állítottuk helyre a nagy 
játszóteret és a hozzátartozó parkot. A támogatás 
segítségével kertészeti munkákat fizettük ki.

T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : N E A -T F -2 0 -0 -V -0 2 8 4

P ro g ra m  neve: C iv il K iru cca n á s

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020.04.01.-2022.06.30.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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Támogatási összeg: 2 400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 712 866

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 712 866

- tárgyévben folyósított összeg 2 400 000

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

Személyi: 1 712 866
Dologi: 0

Felhalmozási: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

A foglalkoztatási és a pénzügyi adminisztrációt a 
projekteken átnyúló módon kell szervezni. Ezért 
fontos, hogy a támogatás lehetőé tette egy 
munkatárs foglakoztatását, aki nem a 
projektekben, kezdeményezésekben dolgozik, 
hanem átfogó módon irányítja a szervezet 
ügyintézését.

T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : N E A E -K P -1 -2 0 2 0 /1 -0 0 0 0 2 6

P ro g ra m  neve: "Civil 4.0 - Érték labor" - a szervezet program jainak és 
tevékenységének tám ogatása

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020.01.01.-2022.06.30.

Támogatási összeg: 6 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 013 363

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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- tárgyévben felhasznált összeg: 1 013 363

- tárgyévben folyósított összeg 0

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

Személyi: 654 735
Dologi: 358 628

Felhalmozási: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

A projekt keretében innovációs konferenciát 
szerveztünk. Ezen 4 minisztérium, a TEF, illetve a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
képviselőit hívtuk meg a 2021-2027 közötti 
időszak tervezéseihez kapcsolódóan. E mellett 
előkészítettük és megjelentettük az Értéklabor 
című innovációs és ötletpályázatunkat. A 
rendhagyó versenyre középiskolás diákcsapatok 
jelentkezését vártuk. A pályázatra 15 csapat 
jelentkezett.

T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : N E A E -K P -1 -2 0 2 1 /-0 0 0 2 7 2

P ro g ra m  neve: "Értéktartó innováció" - a szervezet programjainak és 
ahhoz kapcsolódó tevékenységének támogatása

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021.01.01.-2022.05.31.

Támogatási összeg: 3 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 325 000

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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- tárgyévben felhasznált összeg: 325 00

- tárgyévben folyósított összeg 3 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

Személyi: 0
Dologi: 325 000

Felhalmozási: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

A támogatásból a Kapuzörgető közösségépítő 
tevékenységeinket folytattuk az TOP-6.9.2 
projektlezárulása után. A támogatásból adventi 
vásárt szerveztünk.

T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : N E A E -K P -1 -2 0 2 1 /-0 0 0 1 4 7

P ro g ra m  neve: "Civil kézikönyv-harmadik kiadás" - a szervezet 
tevékenségének és céljainak támogatása

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021.01.01.-2022.05.31.

Támogatási összeg: 7 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 6 693 952

- tárgyévben felhasznált összeg: 6 693 952

- tárgyévben folyósított összeg 7 500 000

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

-15 -



Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

Személyi: 715 820
Dologi: 5 978 132

Felhalmozási: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

3 000 példányban, illetve először bővített online 
tartalommal jelentettük meg a Civil Kéziköny - 
útmutató a civil szervezeteknek című 
kiadványunkat. A kiadvány tananyagként szolgál a 
Miskolci Egyetemen és a Gödöllői Egyetemen 
tartott civil szemináriumokhoz. A támogatás s 
szerzői, kiadói, nyomdai és részben a digitalizációs 
költségeket fedezte.

T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : N E A O -K P -1 -2 0 2 1 /8 -0 0 0 7 2 3

P ro g ra m  neve: Pro2027

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021.04.01.-

Támogatási összeg: 2 600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 961 659

- tárgyévben felhasznált összeg: 961 659

- tárgyévben folyósított összeg 2 600 000

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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Személyi: 961 659
Dologi: 0

Felhalmozási: 0
Támogatás tárgyévi felhasználásának 

szöveges bemutatása:
A támogatás működési részéből egy 
munkatársunk foglalkoztatását biztosítottuk.

T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : N E A O -K P -1 -2 0 2 1 / 8 -0 0 0 9 7 9

P ro g ra m  neve: Újraindulás

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021.04.01.-

Támogatási összeg: 1 300 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 200 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 200 00

- tárgyévben folyósított összeg 1 300 00

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

Személyi: 0
Dologi: 200 000

Felhalmozási: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

A 2021.évben
a járvány helyzet után újra induló közösségi és 
kulturális programjainkhoz kapcsolódó ellátási és 
szolgáltatási kiadásokra fordítottuk a támogatást.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : N E A N -K P -1 -2 0 2 0 /4 -0 0 0 0 1 5

P ro g ra m  neve: ERKE Normatív támogatás

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020.01.01.-2021.09.30.

Támogatási összeg: 21400

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben felhasznált összeg: 21400

- tárgyévben folyósított összeg 21400

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

Személyi: 0
Dologi: 21400

Felhalmozási: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

A 2021-ben kapott normatív támogatást a 
szervezet működésére használta fel.

T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : 1 0 1 .9 4 4 /2 0 2 0

P ro g ra m  neve: Kulturális Mecénás Gondi-terem Workshop 2020.

Támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat

Támogatás forrása:
központi költségvetés; 

önkormányzati költségvetés;

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020.01.01.-2021.03.31.

Támogatási összeg: 50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000

- tárgyévben folyósított összeg 50 000

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

Személyi: 0
Dologi: 50 000

Felhalmozási: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának 
szöveges bemutatása:

A Gondi-terem workshop 2021-ben valósult meg, 
a járványhelyzet miatt, ezen programelem 
megvalósítására fordítottuk a támogatást.

T á m o g a tá si p ro gra m  szá m a : S Z J A  1%

P ro g ra m  neve: SZJA 1 %

Támogató megnevezése: Magyar Államkincstár

Támogatás forrása:

központi költségvetés;

önkormányzati költségvetés;

nemzetközi forrás; 
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021.09.21-2023.05.31.

Támogatási összeg: 66 225

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben felhasznált összeg: 66 225

• tárgyévben folyósított összeg 66 225

Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi: 0
Dologi: 66 225

Felhalmozási: 0
Támogatás tárgyévi felhasználásának 

szöveges bemutatása:
Elszámolása a 20KOZ bevallásban fog 
megtörténni.

Miskolc, 2022. május 28.

Szilvia 
egyesületi elnök

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."



1. sz. melléklet 
Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Vagyoni, pénzügyi és jövedelm i helyzet alakulása
Mutató Előző év Tárgy év

Megnevezése számítása 2020 2021
I-

1. Tárgyi eszközök 
aránya

Tárgyi eszköz összes 
eszköz

0,04 0,00

2. Forgóeszközök
aránya

Forgó eszköz 
összes eszköz

0,64 0,5

3. Tőkeellátottság Saját tőke 
összes forrás

0,36 1.5

4. Források aránya Kötelezettségek 
saját tőke

0,64 0,00

5. Likviditás Likvid aktiva* 
likvid passzíva*

0,85 0,00

6. Arbev. Arányos 
Jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény 
Nettó árbevétel

0,16 0,01

7. Eszköz arányos 
Jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény 
összes eszköz

0,02 0,1

8. Vagyon arányos 
Jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény 
Saját tőke

0,06 0,1

* likvid aktiva 
(1 éven belül pénzzé 
tehető eszközök)

** likvid passzíva 
(1 éven belül esedékes 
kötelezettségek)

-pénzeszköz, követelés, készlet

- szállítói és váltótartozás, 
rövid lejáratú hitel és kölcsön

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható) 

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

P K - 7 4 2 - 0 1  K ö n y v v i z s g á ló i  j e le n t é s M e llé k le t  c sa to lv a : □
E re d e t iv e l  re n d e lk e z ik : □

P K - 7 4 2 - 0 2  S z ö v e g e s  b e s z á m o ló M e llé k le t  c sa to lv a :

E re d e t iv e l  re n d e lk e z ik : M
P K - 7 4 2 - 0 3  K ie g é s z í t ő  m e l l é k l e t M e llé k le t  c sa to lv a : M

E re d e t iv e l  re n d e lk e z ik :

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

P K - 7 4 2 - 0 4  M e g h a t a lm a z á s M e llé k le t  c sa to lv a : □
jo g o s u l ts á g  ig a zo lá sa , a m e n n y ib e n  n e m  a  s z e r v e z e t  s a já t  C é g k a p u já n E re d e t iv e l  re n d e lk e z ik : □v a g y  n e m  a  b e je g y z e t t  k é p v is e lő  Ü g y fé lk a p u já n  k e r e s z tü l  k e rü l  
e lő te r je s z té s r e  a  b e s zá m o ló

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.29 13.40.32



S z ö v e g e s  b e s z á m o l ó  a z  E s é l y  é s  R é s z v é t e l  K ö z h a s z n ú  E g y e s ü l e t
2 0 2 1 .  é v i  t e v é k e n y s é g é r ő l

Miskolc, 2022. május 28.

Palik Szilvia 

egyesületi elnök
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Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE)

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.

Új elemként próbáltunk meg elindulni a társadalmi célú innováció, illetve a civil szektor 
innovációs képességének növelése területén.

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,
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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,

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. Tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy:

■ a civil szervezetek komplex és személyre szabott szolgáltatást kapjanak, amely 

egyszerre segíti a jelenlegi helyzetük megismerését és a lehetséges fejlődési utak 

megtalálását;

■ a szolgáltatásaink többsége a civilek mellett, a velük együttműködő önkormányzatok, 

nemzetiségi önkormányzatok, közigazgatási és gazdasági szereplők irányában is 

nyitott;

■ kiemelten kezeljük a civil szektoron belüli és a szektorok közötti együttműködések, 

partnerségek kérdéskörét;

■ a „címbirtokosi” pályázatban elvártnál jelentősebb mértékben törekszünk a 

szolgáltatások kistérségi szintű biztosítására;

■ tisztában vagyunk a megye geopolitikai helyzetével a határon átnyúló kapcsolatok 

építésével is, mint fejlesztési lehetőséggel számolunk;

■ kiemelt kérdésnek tekintjük a civil szervezetek részvételét a 2014-2020, illetve a 2021

2027. közötti fejlesztésekben. Azt kívánjuk előmozdítani, hogy a szektor egyszerre 

vegyen részt e folyamtok alakításában, a források lehívásában, valamint a fejlesztések 

értékelésében.
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Tanácsadás
A Civil közösségi szolgáltató központ cím elérésére éves szinten minimum 680 óra 

tanácsadási szolgáltatást vállaltunk, amely vállalás a kétszerese a kötelezően előírt tanácsadási 
mennyiségnek. A 2021. évben az általunk vállalt értéknél is több, 880 tanácsadási 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.

Szolgáltatás (tanácsadási óra)
Civil Központ 

munkatársak által 
biztosítva

Partner/szakmai 
szolgáltató által 

biztosítva
Összesen

1. Jogi, közhasznúsági tanácsadás 245,5 25 270,5

2. Pénzügyi, könyvviteli és adózási 
tanácsadás 63 81,5 144,5

3. Pályázati és forrásteremtési tanácsadás 237 15 252

4. Adományozással, önkéntességgel 
kapcsolatos tanácsadás 64 0,0 64

1-4 összesen 609,5 121,5 731
5. Társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos tanácsadás 47 20 67

6. Számítógép-kezelési és informatikai 
tanácsadás 52 30 82

5-6 Összesen 99 50 149
1-6 összesen 708,5 171,5 880

A tanácsadási szolgáltatásra vonatkozó áttekintő adatok
A tanácsadásokat személyes, online és telefonos formában is biztosítottuk. A 

tanácsadások többsége, 55 százaléka személyes formában teljesült. A várakozásainkkal 
ellentétben nem növekedett, hanem még kis mértékben csökkent is az on-line tanácsadások 
aránya. Ebben szerepet játszik, hogy a hírlevelünkben, a honlapunkon és a közösségi médiában 
is közzéteszünk olyan tartalmakat, írásos és videó segédleteket, amelyek sok esetben kiváltják 
a tanácsadás igénybevételét. A telefonos megkeresések aránya az előző évhez képes nem 
változott.

A tanácsadó szolgáltatások többsége esetében (a végelszámolási ügyek kivételével) 
folyamatos rendelkezésre állást biztosítunk. A Miskolci Törvényszék telefonon és a kihelyezett 
tájékoztatókon keresztül is felhívja az ügyfelek figyelmét a Civil Központ által nyújtott 
ingyenes segítségre. A B.-A.-Z Megyei Főügyészség, Miskolc M.J.V. Polgármesteri Hivatala,
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a Megyei Önkormányzat és más közhivatalok is irányítanak át hozzánk szervezeteket. Emiatt 
sincs lehetőségünk arra, hogy csak előre egyeztett időpontokban álljunk rendelkezésre. A 
szervezetek bármikor érkezhetnek. 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 tanácsadások száma és aránya szolgáltatás nyújtásának formája szerint:

Szolgáltatásnyújtás
formája Időtartam

(óra)
Aránya 2021 Aránya

2020

online 199,5 23% 26%
személyes 481 55% 53%
telefon 199,5 23% 22%
Végösszeg 880 100% 100%

Információs rendezvények szervezése

A 2021. évben 24 db információs rendezvényt szerveztünk (az éves vállalásunk 20 
rendezvény volt). Ezek közül 15 valósult meg a Civil Központ székhelyén kívüli településen. 5 
rendezvény a megye civil szervezeteit szólította meg. Az információs rendezvények közül 
négyet szerveztünk on-line formában. 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 
veszélyhelyzet miatt elrendelt tilalmak nem veszélyeztették a vállalásaink teljesítését.

Információs rendezvények áttekintése

Ssz. Dátum Rendezvény Téma Helyszín Résztvevők
száma

1 2021.03.11 Online információs és 
tanácsadó rendezvény

Tájékoztató a Falusi Civil 
Alap pályázatairól. 
Hogyan működjünk 
veszélyhelyzet idején? 
Egyéb aktuális kérdések

online 66

2 2021.04.08 Online információs és 
tanácsadó rendezvény

Falusi Civil Alap pályázati 
tanácsadás. Pályázati 
felület használata

online 25

3 2021.05.06 Online információs és 
tanácsadó rendezvény

Tájékoztató a Városi Civil 
Alap pályázatairól

online 52
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4 2021.05.10 Információs és 
tanácsadó rendezvény

Tájékoztató a Városi Civil 
Alap pályázatairól

Sátoraljaújhely 6

5 2021.05.11 Információs és 
tanácsadó rendezvény

Civil szervezetek helyzete, 
és a következő 2021-2027 
közötti fejlesztési 
időszakkal kapcsolatos 
várakozások.

Miskolc 7

6 2021.05.11 Információs és 
tanácsadó rendezvény

Tájékoztató a Városi Civil 
Alap pályázatairól

Ózd 5

7 2021.05.12 Információs és 
tanácsadó rendezvény

A térség civil szektor 
helyzete, nehézségei 
zártkörű megbeszélés

Mezőcsát 8

8 2021.05.12 Információs és 
tanácsadó rendezvény

A térség civil szektor 
helyzete, nehézségei 
zártkörű megbeszélés

Vadna 10

9 2021.05.13 Információs és 
tanácsadó rendezvény

Tájékoztató a Városi Civil 
Alap pályázatairól

Szerencs 7

10 2021.09.04 Információs és 
tanácsadó rendezvény

Civil aktualitások, civil 
szervezetek feladatai

Pácin 15

11 2021.09.10 Információs és 
tanácsadó rendezvény

CKSZK tevékenységének 
bemutatása, civil 
aktualitások, civil 
együttműködésben rejlő 
lehetőségek

Sátoraljaújhely 17

12 2021.09.15 Megyei információs és 
tanácsadó rendezvény

CIVIL INFO -  NEA 
2022” című országos 
tájékoztató

Miskolc 52

13 2021.09.22 Információs és 
tanácsadó rendezvény

A Nemzeti
Együttműködési Alap 
(NEA) 2022. évi 
pályázatai. A NEA, Falusi 
Civil Alap és Városi Civil 
Alapra benyújtott 
pályázatok módosítása 
elszámolása (EPER és 
NIR), A civil szervezetek 
működését érintő 
szabályok, és aktuális 
feladatok áttekintése

Gelej 18

14 2021.09.24 Megyei információs és 
tanácsadó rendezvény

Megyei Civil Nap Putnok 7

15 2021.09.27 Információs és 
tanácsadó rendezvény

A Nemzeti
Együttműködési Alap 
(NEA) 2022. évi 
pályázatai. A NEA, Falusi 
Civil Alap és Városi Civil 
Alapra benyújtott 
pályázatok módosítása

Szerencs 14
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elszámolása (EPER és 
NIR), A civil szervezetek 
működését érintő 
szabályok, és aktuális 
feladatok áttekintése

16 2021.09.28 Információs és 
tanácsadó rendezvény

Tájékoztató a Nemzeti 
Együttműködési Alap 
2022. évi pályázati 
kiírásairól, tanácsadás

Vadna 11

17 2021.09.30 Információs és 
tanácsadó rendezvény

A Nemzeti
Együttműködési Alap 
(NEA) 2022. évi 
pályázatai. A NEA, Falusi 
Civil Alap és Városi Civil 
Alapra benyújtott 
pályázatok módosítása 
elszámolása (EPER és 
NIR), A civil szervezetek 
működését érintő 
szabályok, és aktuális 
feladatok áttekintése

Sátoraljaújhely 9

18 2021.10.14 Megyei információs és 
tanácsadó rendezvény

Civil aktualitások, civil 
szervezetek feladatai

Kazincbarcika 68

19 2021.10.18 Megyei információs és 
tanácsadó rendezvény

Tájékoztató a NEA 2022 
összevont és egyszerűsített 
pályázatairól

Online 25

20 2021.10.19 Információs és 
tanácsadó rendezvény

Tájékoztató a NEA 2022 
összevont és egyszerűsített 
pályázatairól

Ózd 13

21 2021.10.21 Információs és 
tanácsadó rendezvény

Tájékoztató a NEA 2022 
határon túli 
szervezeteknek részére 
kiírt pályázatokról. Egyéb 
pályázatok és 
együttműködési 
lehetőségek.

Rimaszombat 10

22 2021.11.05 Megyei információs és 
tanácsadó rendezvény

Civil aktualitások, civil 
szervezetek feladatai

Kazincbarcika 76

23 2021.11.15 Információs és 
tanácsadó rendezvény

Önkéntes tevékenység 
könyvelése

Workshop-
Önkéntesség

7

24 2021.11.15 Információs és 
tanácsadó rendezvény

Adományok könyvelése Workshop-
Adományozás

7

Elektronikus hírlevél
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A 2021. 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 vettük 
igénybe a IV. és V. Civil Véradás és az Adventi Civil Börze népszerűsítésére is. A Főosztály 
által kért anyagokat elhelyzetük a hírlevelünkben.

A kiküldési listán 2151 címzett szerepel. A címzettek között 1.656 civil szervezet 
szerepel. Ennél azonban több, 2.126 szervezetet érünk el e-mai útján, de a szervezetek egy része 
nem kíván hírlevelet fogadni.

A hírlevél olvasottsága relatíve jónak mondható. A címzettek harmada elolvassa a 
hírlevelet.

A hírlevelek elérhetők a következő linken:
https ://erke .hu/2016/07/13/palmetta-hirlevelek/

Hírlevelet igénybe vevő szervezetek
jelleg Összeg
alapítvány 495
civil intézmény 4
egyesület 1152
szövetség 5
egyházi közösség/szervezet 34
intézmény 86
képviselet 5
Közalapítvány 27
közösség 49
köztestület 3
magánszemély 59
média 14
nemzetiségi önkormányzat 2
nonprofit intézmény 2
nonprofit vállalkozás 16
Önkormányzat 91
szociális szövetkezet 3
vállalkozás 58
Végösszeg 2105

A hírlevél kiküldésre 2017. óta használjuk a webgalamb hírlevél küldő szolgáltatást. A program 
a hírlevél küldés mellett lehetővé teszi a tömeges levélküldést is. A programot nem csak a hírlevelek 
kiküldésre használjuk.

A hírlevelek összesített statisztikája
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Csoport létrehozva: 2021-01-29
Csoportban lévő olvasók: 2.151
Leiratkozott olvasók: 94 4,4%
Inaktív olvasók: 100 4,6%
Visszapattanó címzettek: 0 0%
Létrehozott levelek: 50
Hírlevelek 30
Összesen kiküldött levelek: 86.850
Olvasott levelek: 28.908 33,3%
Azonnali levélként kiküldött levelek: 86.837 100%

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele a saját honlapon

A honlap rendelkezésre állását a szolgáltató 99,9 százalékos értékkel biztosítja. A 
honlapon elhelyezett GYIK ennek megfelelően folyamatosan elérhető volt. Az idén 5 témában 
adtuk közre, illetve frissítettük a Gyakran Ismételt Kérdéseket. A GYIK-et kiegészítettük 
videósegédletek közzétételével.
A GYIK elérése a honlapon: https://erke.hu/category/gyik/

Információs tartalmak, hírek közzététele a saját honlapon

A honlap rendelkezésre állását a szolgáltató 99,9 százalékos értékkel biztosítja. A honlapon az 
internetes biztonsági követelményeknek megfelelően frissítettük, https protokoll szerint működtetjük. A 
biztonsági frissítéssel egyidejűleg módosítottuk az oldal megjelenését és tartalmi struktúráját. A 
portálnak magazin jellegű megjelenést adtunk. Az idén közzétett közel kilencven új bejegyzést 
rovatokba rendezve helyeztük el a honlapon.

A honlap látogatottságának adatai (látogató/hó)
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A legtöbb látogatót 2021 májusban értük el. Ez annak köszönhető, hogy speciális tartalmakat 
tettünk közzé annak érdekében, hogy a szervezetek eleget tudjanak tenni a beszámolási és egyéb 
működési követelményeknek.

Képzések

Adományozással, önkéntességgel kapcsolatos tanulási alkalmak

A szociális munka napjához kapcsolódóan idén is megszerveztük a „Jótékonysági 
Adok-Kapok” című adományszervezési képzésünket. Idén on-line képzés formájában 
szerveztük meg a NIOK Alapítvány közreműködésével. A 6 órás rendezvényt két nap 
(2021.11.11. 2021.11.17.), 20 fő részvételével valósult meg. Az eseményen sikeres 
jótékonysági akciók, kampányok előkészítését sajátíthatták el resztvevők, valamint 
megismerték adománygyűjtés az online térben, a közösségi adományozást, valamint a követés 
adománygyűjtést.

Az önkéntes tevékenység adminisztrációjáról, nyilvántartásáról és könyveléséről 
tartottunk információs napot, melyen 7 fő vett részt. A rendezvényről videófelvétel készült.

Az adományok gyűjtéséről, szervezéséről és tovább adományozásáról tartottunk 
információs rendezényt, melyen az adományozással kapcsolatos pénzügyi, adminisztrációs és 
könyveléstechnikai ismeretei bővültek a résztvevőknek. A rendezvényen 7 fő vett részt, melyről 
videófelvétel is készült.

Számítógép-kezelési és informatikai képzések

Elektronikus ügyintézés - NEA pályázatok elszámolása- NIR és EPER pályázati rendszerek 
elszámolási felületei
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A pályázatok sikeres elszámolásának elsősegítése céljából rendeztünk tanulási alkalmat a civil 
szervezetek képviselői számára, ahol elsősorban, az elszámolás tekintetében újnak számító NIR felületet 
mutattuk be lépésről lépésre, valamint az EPER rendszer elszámolási felületeit is megismerhették a 
résztvevők. A rendezvény az egyesületünk által szervezett Civil Kiruccanás program részeként valósult 
meg, melyen 30 fő vett részt.

Elektronikus ügyintézés - Szervezeti változások elektronikus ügyintézése
Az Északi Horizont Alapítvány meghívására a civil szervezetek életében bekövetkező változások (pl. 
tisztségviselő váltás, székhelyváltozás, stb.) ANYK rendszeren való bejelentését mutattuk be. A 
rendezvényen 8 fő vett részt.

On-line jelenlét erősítése

Hatékony kommunikáció

A szervezetek tevékenységének széles körű megismertetése minden civil szervezet számára nagy 
kihívást jelent. Ezek közül is a legnehezebb az, hogy fel tudják kelteni a média figyelmét a 
tevékenységük iránt. Ebben nyújtottunk segítséget azok számára, akik vállalták, hogy sajtóuzsonnánkon 
mutatják be szervezetüket és aktuális programjaikat. Az online rendezvény 4 fő részvételével valósult 
meg.

Online rendezvények világa- Google meet rejtelmei
A veszélyhelyzet rávilágított arra, hogy milyen fontos, hogy a szervezetek ne csak személyesen, hanem 
online is elérhetőek legyenek. A különböző online felületek, különösképp a Google Meet felület 
használatát ismerhették meg résztvevők az Egyesületünk által szervezett Civil Kiruccanás program 
részeként, melyen 30 fő vett részt.

Civil gazdálkodási képzés

A pénzügyi beszámolási határidőhöz igazodva 6 órás képzést szerveztünk a civil szerveztek 
gazdálkodásával kapcsolatban. A képzést idén hatodik alkalommal szerveztük meg, melyet idén is 
Gottgeisl Rita könyvelő tartott. A pandémiára tekintettel lehetőséget adtunk a szervezetek képviselőinek 
arra, hogy online kapcsolódhassanak a képzésbe. így személyesen csak szervezetünk munkatársai, 
online 88 fő vett részt. A képzési anyagot levelező listán is közzétettük.

Képzés kimutatás

sz. Dátum Rendezvény Helyszín Résztvevők
száma

1 2021.03.31 Gazdálkodási képzés
Miskolc - 
online 88
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2 2021.08.23
Online jelenlét képzés - Hatékony 

kommunikáció Online 4

3 2021.08.26
Online jelenlét képzés - Online rendezvények 

világa- Google meet rejtelmei Miskolc 30

4 2021.08.26

Elektronikus ügyintézés képzés - NEA 
pályázatok elszámolása- NIR ÉS EPER pályázati 
rendszerek elszámolási felületei Miskolc 30

5 2021.12.03
Elektronikus ügyintézés képzés - Szervezeti 

változások elektronikus ügyintézése Miskolc 8

6
2021.11.11. 
.2021, 11.17.

Adományozás képzés - Szociális munka napja 
III. "Jótékonysági adok-kapok" Online 20

Összes résztvevő 180

Civil Központok hálózati belső képzések

Szervezetünktől 1 fő vett részt a Budapesti Civil Központ által szervezett online 
értekezletvezetés és zoom ismeretek online képzésen.

Országos tematikus rendezvények

A Miniszterelnökség kezdeményezésére négy tematikus programot valósítottunk meg.

Civilek Napja

2021. február 1- én a Civilek Napjához kapcsolódóan kerekasztal beszélgetést 
szerveztünk a Városházán, melyet a szervezetek online kísérhettek figyelemmel. A kerekasztal 
beszélgetés témája pandémia hatása a civil szervezetekre, valamint a tervek, működőképesség 
fenntartása volt. A kerekasztal beszélgetés négy civil szervezet hat képviselőjével valósult meg, 
amelyet az Önkormányzat részvételi referense moderált.

A civilek napjához kapcsolódóan „Mi kerül a civil batyuba 2021-ben” címmel játékos 
videót készítettünk, melyben a Miniszterelnökség mellett 13 borsod megyei civil szervezet és 
a felvidéki Fundament Polgári Társulás vett részt.

Szintén a Civilek napja apropóján készítettünk interjút Dr. Prof. Horváth Zitával, a 
Miskolci Egyetem rektorával, valamint Varga Andreával, a Miskolc MJV alpolgármesterével a 
civil szervezetek szerepéről, a velük való kapcsolat, együttműködés lehetőségéről. Az interjúkat 
a közösségi médiában, illetve a videomegosztó felületünkön tettük nyilvánossá.

IV. Civil Véradás
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Tavasszal negyedik alkalommal rendeztük meg a Civil Véradást 2021. március 24-én 
és 25-én. A szervezésben közreműködött a Polgárőr Egyesület, aki rendelkezésünkre bocsátotta 
véradási helyszínként a miskolci Bűnmegelőzési Centrumot. Az eseményen 38 ember jelent 
meg, és harmincán tudtak vért adni. A véradáson összesen 42 fő jelent meg, amelyből 35 fő 
adott eredményesen vért.

V. Civil Véradás
2021. szeptember 7-8-a között két helyszínen, négy időpontban vártuk a véradókat. Az 

egyik helyszín a Miskolci Területi Vérellátó volt, ahol minkét nap a teljes nyitvatartási időben 
várták azokat, aki felhívásunkra vért kívántak adni. A másik helyszín pedig a Miskolci Egyetem 
főépülete volt. A két nap alatt

a két helyszínen 104 megjelentből 82 fő tudott sikeresen vért adni. (A megjelentek 
számában eltérés van a jelenléti íven szereplők és a Vérellátó által lejelentettek között, mivel 
nem mindenki írta alá a jelenléti ívet a véradásra jelentkezők közül.)

Szociális munka napja

A Szociális Munka Napjához kapcsolódóan III. alkalommal szerveztük meg a 
„Jótékonyság adok-kapok” adományozási workshopunkat. Idén két nap alatt, online formában 
valósult meg a rendezvény.

Adventi Civil Börze

Idén videofilmekkel népszerűsítettük a civil szervezetek tevékenységét, és ezek által buzdítottuk 
adományozásra az embereket az adventi időszakban.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 8 szervezet szerepelt a kisfilmen, valamint további 5 
szervezet adománygyűjtő kampányáról adtunk hírt. A szokásos online csatornák mellett az facebookon 
fizetett hirdetések formájában is népszerűsítettük az adománygyűjtést.

Tematikus programok

Ssz. Dátum Rendezvény Helyszín
Résztvevők
száma

1 2021.02.01

Tematikus Rendezvény - 
Civilek Napja -  Civil 
kerekasztal

Miskolc + 
online 10

2 2021.03.24-25
Tematikus Rendezvény - IV. 
Civil Véradás Miskolc 42

3 2021.09.07-08
Tematikus Rendezvény - V. 
Civil Véradás Miskolc 93
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Tematikus Rendezvény -
2021.11.11. Szociális munka napja III.

4 2021.11.17. "Jótékonysági adok-kapok" online 20

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 
Rimaszombati alapszervezete biztosítja.

Idén, 2021. október 21-én, Rimaszombaton vettünk részt információs rendezvényen a 
Fundament Polgári Társulás meghívására. Az eseményen a határon túli civil szervezetek NEA 
pályázatokon való részvételi lehetőségeiről tartottunk tájékoztatást, valamint az egyéb 
együttműködési lehetőségekről beszélgettünk a résztvevő szervezetek képviselőivel.

Közösségfejlesztő projektek

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

Fancsal-Hernádvécse 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.

Kapuzörgető (TOP 6.9.2)

A projekt Miskolc középső részén, a Győri-kapu városrészben valósult meg. A 

célterületen 9.813 fő él. A 2021. szeptemberben zárult Kapuzörgető című projekt keretében a 

célunk, az volt, hogy biztosítsuk az itt élők identitás- és összetartozás tudatának erősítéséhez,
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életminőségük javításához szükséges aktív társadalmi részvétel lehetőségeit. A kezdeményezés 

a közösségfejlesztési módszertan szerint jellemzően a helyi lakosok által tervezett és 

megvalósított folyamatokat, akciókat tartalmaz. A projekt továbbá a bűnmegelőzés és a 

közlekedésbiztonság tárgykörével foglalkozó elemeket foglalt magában. Ez a projekt arra 

reagált, 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.

Összefoglaló a Kapuzörgető című kezdeményezés 2021. évi tevékenyégéiről

Az év teljes időtartama alatt folyamatosan jelen voltunk a Győrikapu városrészben a 

programjainkkal és foglalkozásainkkal, A jelenléti rendezvényekre vonatkozó korlátozások 

idén csak az év elején érintették a kezdeményezés megvalósítását. Amíg nem lehetett, illetve 

kockázatos lett volna személyes találkozásokon alapuló eseményeket tartani -  hasonlóan a 

2020. évhez -  online térben folytattuk a közösségfejlesztést. A veszélyhelyzet árnyoldalai és 

meglepően kedvező hatásai egyaránt megfigyelhetőek voltak a közösségben. A „kapuzörgetők” 

egy része személyes küldetésként élte meg, hogy az online felületeinket is használva érjen el az 

elszigeteltségben élőkhöz. Erre az elkötelezettségre építhettünk a korlátozások feloldását 

követően is.

Mind a városrészben, mind a város egészében nagy volt az érdeklődés a 

közösségfejlesztési projektünk iránt. Az indulást követő években sikerült felépítenünk egy 

olyan bázist helyi érdeklődő és cselekvő lakosokból, akikre lehet a továbbiakban is építeni. Ők 

az a mag, akik részt vesznek a folyamatok megvalósításában, újakat generálnak, ötleteikkel, 

kezdeményezőkészségükkel, cselekvésükkel a közösség javára vállnak. Ezáltal fejlődnek 

személyes kompetenciáik, az esetlegesen bennük szunnyadó készségek felszínre törnek. Ehhez 

nyújt számukra segítséget egyesületünk a Kapuzörgető program révén.

Az Információs Pont működtetése a Miskolci Kulturális Központ ifjúsági Ház nyitva 

tartásáig folyamatos volt, ezt követően online felületeinken, telefonos elérhetőségeinken vagy 

a szervezetünk Széchenyi utcai irodájában voltunk elérhetőek.

A kezdeményezés folytatása
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A TOP támogatása lezárult. A szervezetünk és a kezdeményezés megvalósításában aktív 
szerepet vállaló önkéntesek egy közösségi gyűlésen a kezdeményezés folytatásáról döntöttek. 
A folytatási szándékot fejezte ki

2021-ben a Kapuzörgető közösségfejlesztő program keretében 2021 57 rendezvény 

valósult meg, 2499 fő részvételével.

Az események, programok áttekintése

Sorszám rendezvény neve Dátum
Résztvevők
száma/fő

1 Természeti értékek megismerése és csillagles 2021.01.30 16

2 Zenél a Győri kapu 2021.02.28 65

3 Szomszédünnep és Közbiztonsági Nap 2021.08.01 288

4 Ünnepváró Győri kapu 2021.03.15 31

5 Környezetvédelmi önkéntes akció 2021.05.21 20

6 Környezetvédelmi önkéntes akció 2021.06.19 21

7 A Győri kapu legszebb kertje, balkonja 2021.05.08 21

8 A Győri kapu legszebb kertje, balkonja 2021.05.08 19

9 A Győri kapu legszebb kertje, balkonja 2021.06.16 11

10 Bolhapiac 2021.06.26 123

11 Természeti értékek megismerése és csillagles 2021.03.22 9

12 Természeti értékek megismerése és csillagles 2021.04.25 21

13 A Győri kapu kultikus helyei 2021.07.24 66

14 A Győri kapu kultikus helyei 2021.08.06 32

15 Játszd újra Győri kapu! 2021.07.10 150

16 Zenél a Győri kapu 2021.07.06 30

17 Zenél a Győri kapu 2021.07.27 45

18 Családi tanulókör 2021.01.22 565

19 ROCKLÁNG 2021.05.28 16

20 ROCKLÁNG 2021.07.16 13

21 MAMA-BABA 2021.06.04 11

22 MAMA-BABA 2021.06.11 18
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23 MAMA-BABA 2021.06.18 7

24 MAMA-BABA 2021.07.09 15

25 Helyismeret, helytörténet 6 2021.04.01 10

26 Helyismeret, helytörténet 7. 2021.04.23 9

T I Helyismeret, helytörténet 8. 2021.06.04 13

28 Helyismeret, helytörténet 9. 2021.06.26 30

29 Helyismeret, helytörténet 10. 2021.07.02 8

30 Helyismeret, helytörténet 11. 2021.07.15 13

31 Helyismeret, helytörténet 12. 2021.07.23 29

32 Mozdulj GYK 2021.06.06 17

33 Mozdulj GYK 2021.07.03 18

34 Mozdulj GYK 2021.08.01 17

35 Mozdulj GYK 2021.08.15 11

36 Jogos önvédelem 2021.06.12 9

37 Jogos önvédelem 2021.07.03 9

38 Jogos önvédelem 2021.07.16 11

39 Jogos önvédelem 2021.08.22 13

40 Tankatalógus 2021.06.26 17

41 Képessé tétel 2021.07.09 7

42 Képessé tétel 2021.08.22 26

43 Részvételi fórum 2021.07.08 21

44 Rendhagyó osztályfőnöki óra 5. 2021.06.10 20

45 Rendhagyó osztályfőnöki óra 6. 2021.06.10 20

46 Rendhagyó osztályfőnöki óra 7. 2021.06.10 40

47 Rendhagyó osztályfőnöki óra 8. 2021.06.10 20

48 Rendhagyó osztályfőnöki óra 9. 2021.06.14 34

49 Rendhagyó osztályfőnöki óra 10. 2021.06.14 30

50 Rendhagyó osztályfőnöki óra 11. 2021.06.14 25

51 Rendhagyó osztályfőnöki óra 12. 2021.06.14 25

52 Idősjogi játszóház, fórum 3. 2021.06.26 9

53 Gyerekjogi játszóház 1. 2021.07.10 19
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54 Gyerekjogi játszóház 2. 2021.08.01 27

55 Bűnmegelőzési tréning 2021.07.20 17

56 Zörgessük tovább: közösségi beszélgetés 2021.10.25 12

57 Kézműves Karácsonyi Vásár a Győri kapuban 2021.12.18 300

ÖSSZESEN 2499

Interreg projekt: Inteligentny priestor bez hraníc -  Határtalan 
intelligens tér

Áttekintés

A 2014-2020 közötti időszakban először nyílt lehetőség a Szlovákia és Magyarország 
közötti együttműködésekre épülő INTERREG Programon belül a kisebb költségvetésű 
projektek támogatására. A Kisprojekt Alapot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 
és a Kassa Megyei Önkormányzat által létrehozott társulás, a Via Carpatia EGTC működteti. 
Ez a pályázati rendszer támogatta az Inteligentny priestor bez hraníc - Határtalan, intelligens 
tér című projektünket. A projekt megvalósításában partnerünk a kassai székhelyű 
OKRÁSEOVACÍ SPOLOK ZA OBNOVU P AMI ÁTOK nevű civil szervezet volt.

Projektadatok:

A pályázat fő célkitűzése:

A zöldövezet revitalizációja és a Malom Bástya infrastruktúrájának létrehozása. Együttműködő 

szervezetek határokon átnyúló hálózatának létrehozása. Javaslat kidolgozása a kassai Malom 

Bástya terének és egy miskolci civil ház működésére és szolgáltatás fejlesztésére.

A partner megnevezése: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

A támogatás összege:

17 250 EUR

A pályázat megvalósítás kezdete: 2019. november 

A pályázat megvalósítás vége: 2021. március

A kezdeményezés ötletét a Kassa belvárosában, a Malom-bástyát, Mária udvart magába 
foglaló területen megvalósuló fejlesztés adta. E fejlesztésnek feltétele, hogy a tér és az egykori 
városfal részét képező bástya valós közösségi funkciókat kapjon. A régiónkban számos más 
kezdeményezésnek is célja, hogy a leromlott épületek, közterületek jól működő közösségi
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terekké alakuljanak át. Miskolcon többek között a Tiszti Klub felújítása, egy Civil Ház 
létesítése kapcsán jelent meg ez a szándék. De gyakorlatilag nincs olyan település, ahol ne 
merülne fel kérdésként, hogy mitől jó egy közösségi tér.

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület a projekt keretében 4 alkalommal szervezte 
meg az „innovációs laboratórium” elnevezésű programelemet. Az online és valós jelenléten 
alapuló műhelyekben 4 kérdéskört dolgoztunk fel:

• Hogyan tervezzünk teret a közösség szolgálatára?

• Üzemeltetési kihívások és megoldások

• Mit jelent az, hogy egy tér családbarát?

• Hogyan mozdítja elő egy tér a kreativitást, az innovációt?

A projektben résztevők igényeit, és ötleteit internetes kérdőív segítségével ismertük 
meg. A kérdőívet a közösségi teret működtető, illetve az ezek kialakítását, működését felügyelő 
szervezetek, számára juttattuk el. Ez a kassai Malom bástya, illetve Miskolcon megvalósítani 
kívánt Civil Ház kreatív (pl. művészeti kulturális és családbarát hasznosítására vonatkozó 
ötletek gyűjtését szolgálta. A pandémia miatt bevezetett biztonsági, utazási intézkedések el 
kellett vetnünk, hogy kizárólag a válaszadók köréből kerüljenek ki az innovációs labor 
résztvevői.

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) az „Innovációs laboratórium” 
projektelem keretében 2 műhelyt hozott létre: 1. műhely a családbarát közösségi terek 2. 
műhely a kreatív, innovatív terek

Ajárványhelyzet miatt elrendelt határzár és rendezvényszervezési korlátozások ellenére 
a program tartalmára és a résztvevők számára vonatkozó vállalásainkat teljesíteni tudtuk. A 
műhelyek tagjai számára 2 online találkozót, és 2 „vegyes” online és személyes jelenlét mellett 
megvalósuló workshopot tartottunk.

I. Családbarát tér műhely

1. rész
2021. március 10. online találkozó:
Téma: Hogyan tervezzünk teret a közösség szolgálatára
2021. március 17. online találkozó
Téma: Üzemeltetési kihívások és megoldások
2. rész
2021. április 16-17. személyes és online workshop 
Téma: Mit jelent az, hogy egy tér családbarát?

II. Kreatív, innovatív tér műhely

1. rész
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2021. március 10. online találkozó:
Téma: Hogyan tervezzünk teret a közösség szolgálatára 
2021. március 17. online találkozó 
Téma: Üzemeltetési kihívások és megoldások 
2. rész
2021. április 16-17. személyes és online alkalom 
Téma: Mitől kreatív, innovatív egy közösségi tér?

Eredmények

Innovációs laboratórium online és személyes találkozóin 113 fő vett részt összesen.
Voltak olyan résztvevők, akik több alkalommal is bekapcsolódtak a programba. Ezt figyelembe 
véve 67 főt értünk el, akik közül 10 fő Szlovákiából vett részt az online térben.

• 2021. március 10. online találkozón 33 fő vett részt, közülük 11 fő Szlovákiából.
• 2021. március 17. online találkozón résztvevők száma 39 fő volt, 10-en Szlovákiából 

kapcsolódtak be.
• 2021. április 16-17. Családbarát tér műhelyen a két nap alatt 21 fő vett részt személyesen 

két külön teremben.
• 2021. április 16-17. Kreatív tér műhelyen a két nap alatt 12 fő vett részt.

2021. április 16-án 8 fő kapcsolódott be online a programba, közülük 3 fő Szlovákiából.

Az „innovációs laboratórium” programban résztevők ötleteiből, javaslataiból egy 
javaslatsort állítottunk össze, amely a civil szervezetek kezelésében álló közösségi terek 
fejlesztéséhez nyújthat segítséget.

A projekt keretében bababarát padot adtunk át Miskolc Győri kapu városrészében. A 
pelenkázó felülettel ellátott utcabútort a Gálffy Ignác utcai játszótéren helyezzük el. A 
bababarát pad elhelyezését Dr. Nagy Ákos a terület önkormányzati képviselője a képviselői 
alapjából támogatta.

Kiemelt eredményeink 2021-ben

Minden körülmények számíthattak ránk a szervezetek

Az elmúlt évben, ahogy korábban is, azt tartottuk elsődlegesnek, hogy az önszerveződő 
polgárok, a civil szervezetek, illetve a velük együttműködő más szereplők hozzáférjenek a 
számukra fontos gyakorlati információhoz és tudáshoz:
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• mindig naprakész információkat, segédleteket, mintákat adtunk közre, így velünk kapcsolatot 

tartó szervezetek könnyebben alkalmazkodtak a veszélyhelyzet gyakran változó szabályaihoz 

is;

• a CKSZK hálózaton belül is megosztottuk a tudásunkat, illetve általában is törekedtünk arra, 
hogy az együttműködéseket mélyebbé tegyük

• megőriztük a partnereink, köztük a Miskolci Törvényszék bizalmát (pl. visszaállt a korábbi 
gyakorlat, amely alapján évente egy alkalommal kerekasztal formájában találkoznak egymással 
a Törvényszék, a Főügyészség, a Kamara és az ERKE Civil Központ munkatársai. Az 
eseményre tavaly 2021. október 20-án került sor)

„Forrás és Innováció" Civil Konferencia
2021. július 15. Miskolci Egyetem

A „Forrás és Innováció” címmel rendeztünk civil konferenciát, a Miskolci Egyetemmel 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal együttműködve. Az esemény a 2021
2027 közötti időszak civil fejlesztési lehetőségeit, forrásait mutatta be. A rendezvényen Szalay- 
Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes 
államtitkára mutatta be a civil szervezetek helyzetét, és a szervezetek működését és 
tevékenységét támogató hazai forrásokat. A Miniszterelnökség mellett képviseltette magát 
többek között a Pénzügyminisztérium, az Agrárminisztérium; az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium; a „Creative Region” Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 
Kormánybiztosi Irodája; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A rendezvényen az alábbi előadások hangoztak el:
1. Témakör: A 2021-2027 közötti időszak általános fejlesztéspolitikai keretei, a társadalmi 

egyeztetés tapasztalatai, a civil szektor helyzete

• TOP Plusz keretek és a civil szervezetek részvételi lehetőségei
Előadó: Oláh Gábor Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkár, Pénzügyminisztérium
• A magyarországi civil szektor helyzete, a civileket érintő szakpolitika sajátosságai.

Előadó: Szalay-Bobrovniczky Vince Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Helyettes Államtitkár, Miniszterelnökség

2. témakör: A területfejlesztési politika 2021 és 2027 közötti keretei a civil szervezetek 

irányában nyitott támogatási és együttműködési lehetőségek

• A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai és a Borsod- 
Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Program bemutatása

• Előadó: Bánné Dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke
• LEADER 2021-2027
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3.

Előadó: Zsán-Klucsó Klaudia Agrárminisztérium Fejlesztéspolitikai főosztály 
osztályvezető A civil szervezetek bekapcsolódása a Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei

• Területfejlesztési Program, illetve a „Creative Region -  Határtalan Fejlődés” Északkelet
magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiájának megvalósításába

Előadók: Nagy Balázs Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár, Innovációs 
és Technológiai Minisztérium,

Lenártek András az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kormánybiztosi 
Koordinációs Irodájának vezetője.

• Integrált városfejlesztési stratégia elemei, különös tekintettel a civil szervezetek irányában 

nyitott intézkedésekre
Előadó: Veres Pál Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

témakör: A társadalmi innovációt és a társadalmi felzárkózást támogató lehetőségek

• A felsőoktatási modellváltás és a Miskolci Egyetem irányában jelentkező kihívások 

kezelése
Előadó: Prof. Dr. Stumpf István a Felsőoktatási modellváltással és az új fenntartói 

modell működésével kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztos
• A Miskolci Egyetem: fejlesztések és együttműködések a társadalmi innováció, és a 

társadalmi felzárkózás területén

Előadó: Prof. Dr. Horváth Zita a Miskolci Egyetem rektora
« Felzárkózó települések program és a civilek kapcsolódási lehetőségei

Előadó: Lantos Szilárd a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Modellprogramok vezetője
• A társadalmi innováció és társadalmi felzárkózás a Miskolci Egyetem megújuló 

stratégiájában

Előadó: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga egyetemi docens, Alkalmazott
Társadalomtudományok Intézet intézetigazgatója, BTK dékánhelyettese

• Társadalom- és bölcsészettudományi kutatások a Horizont Európa programban

Előadó: Jeney Nóra szakértő, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
Nemzetközi Főosztályának osztályvezető

• Együttműködések a területi felzárkózást segítő programok területén

Előadó: Pájer László általános főigazgató-helyettes, Társadalmi Esélyegyenlőségi 
Főosztály

Civil inkubáció 2.0 ernyőprojekt kidolgozása

A hat Északkelet-Magyarországon tevékenykedő címbirtokos szervezet 2020 év végén 
dolgozott ki javaslatot a „Creative Region” Gazdaságfejlesztési programban történő részvételre. Az 
emyőprojekt bekerült az Észak-kelet Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiájába.

2 2



A fejlesztéspolitikai célok és intézkedések változása miatt az eredeti javaslatot úgy alakítottuk 
át, hogy az érintett hat megyében megalapozhassa a TOP fejlesztésekben történő részvételt is. A 
javaslatokról tájékoztattuk a helyettes államtitkárságot, valamint a Főosztályt is.

A projekt tervet megosztottuk a teljes hálózattal, emellett a CKSZK hálózat 9 tagjaival együtt 
véleményeztük a TOP PLUSZ-3.1.3-21 HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK pályázati felhívás 
tervezetét. Az elkezdett munka 2022-ben és az utána következő években térülhet meg.

Részvételi laboratórium és kabinet Miskolcon
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a polgárok közvetlen részvételének erősítésére 

törekszik. Ennek jegyében egy koncepciót fogadott el. A koncepciót kidolgozó munkacsoportban, az 
irányító szervezetek közé kapott meghívást az Egyesületünk. A meghívás annak volt köszönhető, hogy 
már az előző városvezetés idején is dolgoztunk ki javaslatokat a polgárok közügyekben történő 
részvételének fejlesztésére.

A részvételi témakörrel kapcsolatos munka a Miskolcon 2021-2027 közötti időszakban 
megvalósítandó közösségfejlesztési és részvételi programokat, projekteket alapozza meg. Egyebek 
között egy átfogó és 12-15 településrészi civil projekt lehet az eredménye.
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