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  IV. Miskolci Civil Nap   

 

  
  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Miskolc Város Ünnepe alkalmából szervezett IV. Civil 
Napra. 

A rendezvény ideje: 2019. május 11. (szombat) 13:00-17:00 óra között. 

Helyszíne: Miskolc, Erzsébet tér 

Fővédnök: dr. Kiss János alpolgármester 

Szervező: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

Társszervező: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Civil Információs Centrum 

Miskolc városa éppen 110 évvel ezelőtt nyerte el a mai megyei jogú városi rang elődjének 
számító törvényhatósági jogát. E rang kivívásában komoly szerepet vállaltak a korabeli 
polgárok által létrehozott egyletek és alapok. A mai civil szervezetek sok szempontból az 
elődéihez hasonló módon vesznek részt Miskolc életében és fejlődésében. A civil 
szervezetek, közösségek ma is nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a miskolciak boldogabban, 
és megfelelő körülmények között élhessenek. 

A jubileum alkalmából várunk mindenkit, hogy tekintenek be a városban működő 
közösségek, egyesületek, alapítványok életébe. Kapcsolódjanak be tevékenyen is a Civil 
Nap történéseibe! 

A tervezett program: 

13.00-17.00 Civil szervezetek bemutatkozása, kézműves foglalkozások, bemutatók 

“Borkorcsolya” készítés közösen az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület sátrában 

13.30 közös torna a REGEA Alapítvánnyal 

14.30 közös éneklés és zenélés Vízi Viktorral (MIEZ), Füvessy Norberttel (MIEZ) és 
Bereznay Andrással (Sky Fanatic) – melyhez várjuk minden kedves kilátogató csatlakozását 

15.30 FLASH MOB 

  
 

  

  "Civilek bora"   

 

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


  

  

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, mint B.-A.-Z. Megyei Civil Információs Centrum 
és a Miskolciak az Avasért Alapítvány szeretettel vár minden civil szervezeti tagot, 
munkatársat, önkéntest, pártolót, támogatót, valamint a nemes ügyek hátterében áldozatot 
vállaló családtagot és barátot a: 

„Civilek Bora” 
című programra 

Helyszín: Miskolc, Papszer utca 2. (az Avasi templom mellett) 
Időpont: 2019. május 11. (szombat) 17.00-23.00 óra között 

Az esemény a Miskolc Város Ünnepének tiszteletére szervezett IV. Miskolci Civil Nap kísérő 
eseménye, amely be- vagy levezetést kínál a VIII. Borangolás résztvevői számra is.  

Várható program: 
17.00 – 20.00 „Mely palackban rejlik a közösségi szellem?” - játékos vetélkedők, az 
alkalomhoz illő kérdésekkel, feladatokkal  

20.00 órától „Civil Kvíz” est - a „Civil Kvíz” a népszerű quiznight (kocsmakvíz, pubquiz) 
mintájára felépülő csapatjáték. 

A játékok és a kvíz résztvevői jutalomban részesülnek!  

  
 

  

  Közelgő határidők   

 

  
  

Május 20. 

rendelkezés az 1+1%-ról 

Az adófizetők  a személyi jövedelemadójuk 1 % -át egy regisztrált civil szervezet javára ajánlhatják 
fel. Az adójuk további 1%-ával valamely technikai számmal rendelkező egyházat vagy a 
Nemzeti Tehetség Programot támogathatják.  

Fontos, hogy a 2019. május 20-i határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően 
rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és 
késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki. 

Május 31. 

Beszámoló és közhasznúsági melléklet beküldése! 

A civil szervezetek a 2018. évről szóló beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletet május 31-
ig kötelesek megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére.   

Csak a nem közhasznú jogállású egyesületek, alapítványok továbbíthatják postai úton, papír 
alapon - eredetben vagy hitelesített másolatban – a beszámolójukat és közhasznúsági 
mellékletet az OBH felé. Az elektronikus eljárásra kötelezett szervezetek az ÁNYK program 
használatával az Ügyfélkapun keresztül teljesíthetik a kötelezettségüket. 



Figyelem! 

A beszámoló és közhasznúsági mellékletet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon kell 
benyújtani! 

A 2018. évről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet az elektronikus eljárást választó, vagy 
arra kötelezett szervezetek a rájuk vonatkozó elektronikus nyomtatványon teljesíthetik: 

 PK-441: Beszámoló egyszeres könyvvitel (2018. év) 
 vagy 
 PK-442: Beszámoló kettős könyvvitel (2018. év) 

A papír alapú beküldéshez használható nyomtatványok:    

 PK-441P: Papír alapú beszámoló egyszeres könyvvitel (2018. év) 
 vagy 
 PK-442P: Papír alapú beszámoló kettős könyvvitel (2018. év) 

Amennyiben a szervezet még nem tett eleget a 2017. évi beszámolási kötelezettségének ezt is 
2019. május 31-ig pótolhatja anélkül, hogy bírságot kapna!    

Május 31 

Társasági adóbevallás vagy az adóbevallást helyettesítő nyilatkozat benyújtása 

Minden civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az ezt helyettesítő egyszerűsített 
adónyilatkozat (TAONY) benyújtani. 

A TAONY-t akkor nyújthatja be az alapítvány, egyesület, szövetség, közalapítvány, stb. ha az 
adóévben nem volt vállalkozási tevékenységből származó bevétele, illetve nem is számolt el 
a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást. 

Figyelni kell rá, hogy az ingatlan-hasznosítása a társasági adó bevallási kötelezettséget teremt 
akkor is, ha annak nem volt pozitív eredménye!  

Amennyiben az érintett szervezet a nyilatkozat megtételét elmulasztotta, úgy az adott adóévre 
vonatkozóan társasági adóbevallást kell benyújtania. Az adózónak társasági adóbevallást kell 
benyújtania akkor is, ha soron kívüli elszámolási kötelezettségének tesz eleget.  

Május 31. 

SZJA 1% elszámolás 

A 2017-ben átutalt összegről az elszámolási kötelezettséget a 17KOZ jelű nyomtatványon 
(közleményen) kell teljesíteni. Az elszámolás azt tartalmazza, hogy a 2017-ben kiutalt 
összeget miként használta fel a szervezet 2018. december 31-ig. Illetve tartalékol-e 
valamekkora összeget belőle, amit 2019. december 31-ig kíván felhasználni.  

Május 31. 

KSH adatszolgáltatás 

Május 31 határidővel kell teljesítenie a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a KSH irányában 
a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket! 



Valamennyi érintett szervezetnek az OSAP 1156 számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb 
nonprofit szervezetek tevékenységéről” című elektronikus kérdőívet kell benyújtania a KSH-
ELEKTRA rendszeren keresztül! 

  

Bővebb információ a honlapunkon: www.erke.hu 

  
 

  

  
Nyertesek éretsítése és szerződéskötés a NEA összevont 

pályázatai esetében 
  

 

  

  

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított 
forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil 
szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és 
működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati 
kiírásainak eredményei, melyek a http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok oldalon érhetők 
el. 
Ezúton is kérjük a civil szervezeteket, ellenőrizzék az elektronikus levelezésüket és az 
EPER rendszerben az üzeneteiket. Amennyiben nyertek a NEA összevont (NEA-19-Ö-...) 
pályázaton a kért dokumentumokat mielőbb küldjék vissza a Bethlen Gábor 
Alapkezelő  címére, illetve töltsék fel az EPER rendszerbe! 
Kérjük, keressenek minket amennyiben a szerződéskötéssel, illetve a beküldendő 
dokumentumok beszerezhetőségével kapcsolatban kérdésük merül fel! 

  

 

  

  Kérjük, támogassa egyesületünket adója 1%-ával!   

 

  

  

Megtiszteltetésnek vesszük, ha adója 1 %-ával támogatja az Esély és Részvétel 
Közhasznú Egyesületet. 

Adószámunk: 19336480-1-05 

Fontosabb eredményeink 2018-ban: 

 több mint 2 000 ember vett részt vett az általunk szervezett közösségi, ifjúsági, 
kulturális programokon 

 több mint 1400 megyei civil szervezetet értünk el ingyenes információs 
szolgáltatásokkal 

 több mint 600 civil szervezet részesül ingyenes jogi, pályázati, gazdálkodási 
tanácsadásban 

 több mint 500 civil szervezeti tag, munkatárs vett részt az információs 
rendezvényeinken 

 több mint 130 civil szervezeti vezetőt, tagot, munkatársat és önkéntest képeztünk 

  

  

 

  
  

  Elérhetőségeink: 

 

  

http://www.erke.hu/
http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok


Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

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

Telefon: 46/611-559 

E-mail cím: bazmegye.cic@erke.hu 

honlap: www.erke.hu 
 

  
  

  Ide kattintva leiratkozhat a hírlevélről!   
 

  

  

  
  

 
  

 

  
  

  

Az elektronikus szolgáltatásainkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkat megismerheti az alábbi 

linkre kattintva: 

Adatkezelési tájékoztató 

  

 

  
 

 

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

