
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

05 Miskolci Törvényszék_____________

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Palik Szilvia

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

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

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

Tárgyév: 2 0 1 9

időszak vége
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszám olója és közhasznúsági m elléklet PK -542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

05 Miskolci Törvényszék_____________
Időszak terjedelm e: egész év töredék év Q  [2 ][0 ][1 [ 9 ]_[ 0 [ 1 __[

időszak kezdete

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9 - 1 2 - 3 1
időszak vége

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

a. Szervezet

b. Jogi szem ély szervezeti egység (szárm aztatott jogi személy) □
Szervezet neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
Szervezet székhelye:

Házszám:

jggg Település: Miskolc
. .  .. . Közterület jellege:  ̂M elinda utca

24  Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó: 3

Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Jogi szem ély szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Közterület neve: 

Házszám:

1 D D D  Település:

Közterület jellege:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység adószám a: g [9 [3 [3 [6 @ [8 @  “ @ [5

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység 
képviselőjének neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

M is k o r______________________ 0000- 00-00

Palik Szilvia

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.25 15.39.31



2019. 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

A z  e g y s z e r ű s í t e t t  é v e s  b e s z á m o ló  m é r le g e  (Adatok ezer f0rintbanJ

Előző év Előző év 
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök 2 289 1 713

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök 2 289 1 713

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 30 264 29 059

I. Készletek

II. Követelések 0 4 645

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 30 264 24 414

C. Aktív időbeli elhatárolások 9 639 23 718
E SZK Ö ZÖ K  Ö SSZESEN 42 192 54 490

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 5 062 17 287

I. Induló tőke/jegyzett tőke 70 70

II. Tőkeváltozás/eredm ény 2 900 4 996

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredm ény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 2 092 12  221

VI. Tárgyévi eredm ény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 37 130 37 203

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 37 130 37 203

G. Passzív időbeli elhatárolások

FO R R Á S O K  Ö SSZESEN 42 192 54 490
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 348 11 362 348 11 362

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke

3. Egyéb bevételek 42 347 61 334 42 347 61 334

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 41 726 61 184 41 726 61 184

ebből: adományok 50 214 50 214

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 1 28 1 28

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 42 696 72 724 42 696 72 724

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 42 696 72 696 42 696 72 696

5. Anyagjellegű ráfordítások 15 115 28 754 15 115 28 754

6. Személyi jellegű ráfordítások 24 351 29 303 24 351 29 303

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 0 0 0 0

7. Értékcsökkenési leírás 751 1 764 751 1 764

8. Egyéb ráfordítások 97 239 97 239

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 290 443 290 443

B. Összes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 40 604 60 503 40 604 60 503

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 40 604 60 503 40 604 60 503

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 2 092 12  221 2 092 12  221

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 2 092 12  221 2 092 12  221
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
PK-542

Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

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

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési 
támogatás 38 552 60 321 38 552 60 321

ebből:
- normatív támogatás

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 250 500 250 500

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

38 49 38 49

F. Közszolgáltatási bevétel 38 802 60 821 38 802 60 821

G. Adományok 50 214 50 214

Könyvvizsgálói záradék

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

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyom tatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.25 15.39.32



2019. 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 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

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a  saját sorsának 
alakításában és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három  
fö irányban tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a  közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. 
Ezek arra épülnek, hogy a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt 
cselekedjenek. Közösségfejlesztő munkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi 
járásban végeztük. A másik irányt a civil szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. 
Szervezetünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek 
keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat nyújtottunk a megyében m űködő  
civil közösségeknek, szervezeteknek. A  harm adik irány az esélyek javításával, a  szociális hátrányok 
mérsékl és ével fii cici össze. Ennek keretében segítettük többek között M iskolcon a Nyitnék Óvodát. 2019-ben

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: közösségfejlsztés, helyi közművelődés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

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

A "Kapuzörgetö" projekt keretében a Győri kapuban élőket bevonva közösségi akciókat, folyamatokat, 
részvételi fórum okat szerveztünk. E projekt része volt többek közön a Családi Nap, illetve a Zsibvásárok  
megszervezése.

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.25 15.39.32



2019. 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 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

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a  saját sorsának 
alakításában és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három  
fö irányban tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a  közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. 
Ezek arra épülnek, hogy a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt 
cselekedjenek. Közösségfejlesztő munkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi 
járásban végeztük. A másik irányt a civil szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. 
Szervezetünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek 
keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat nyújtottunk a megyében m űködő  
civil közösségeknek, szervezeteknek. A  harm adik irány az esélyek javításával, a  szociális hátrányok 
mérsékl és ével fii cici össze. Ennek keretében segítettük többek között M iskolcon a Nyitnék Óvodát. 2019-ben

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: óvodai nevelés, köznevelés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 6 .
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a miskolci Nyitnikék Óvoda gyerm ekei, pedagógusai
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az általunk segített óvoda rom a gyermekeket nevel. Az intéz m eny beit zajló nevelő munkát irodai kellékek, 
eszközök, játékok, játszőházi anyagok átadásával tám ogatjuk.

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.25 15.39.32



2019. 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 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

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a  saját sorsának 
alakításában és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három  
fö irányban tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a  közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. 
Ezek arra épülnek, hogy a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt 
cselekedjenek. Közösségfejlesztő munkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi 
járásban végeztük. A másik irányt a civil szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. 
Szervezetünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek 
keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat nyújtottunk a megyében m űködő  
civil közösségeknek, szervezeteknek. A  harm adik irány az esélyek javításával, a  szociális hátrányok 
mérsékl és ével fii cici össze. Ennek keretében segítettük többek között M iskolcon a Nyitnék Óvodát. 2019-ben

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: közm űvelődési, kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CXL. törvény 76. § (2)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Miskolc és a m egyénk lakossága
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az Esély és Részvétel projekt keretében az aktív közösségi részvételt és az önkéntességet akartuk 
előm ozdítani. W orkshopokat, akciókat szerveztünk. Önkéntes kordinátoraink által, és 35 esemény 
megszervezésével segítettük a közösségek megjelenését.
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2019. 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 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

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a  saját sorsának 
alakításában és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három  
fö irányban tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a  közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. 
Ezek arra épülnek, hogy a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt 
cselekedjenek. Közösségfejlesztő munkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi 
járásban végeztük. A másik irányt a civil szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. 
Szervezetünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek 
keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat nyújtottunk a megyében m űködő  
civil közösségeknek, szervezeteknek. A  harm adik irány az esélyek javításával, a  szociális hátrányok 
mérsékl és ével fii cici össze. Ennek keretében segítettük többek között M iskolcon a Nyitnék Óvodát. 2019-ben

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8 .
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Encs, Fancsal, Hernádvécse lakossága
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Fancsal-Hernádvécse Evangélikus Egyházközséggel együttműködve az Encsi térségben szervezünk 
inform ációs programokat, a társadalm i kihívások kezelését segítő érzékenyítö foglalkozásokat, valam int 
játszó házakat, családi eseményeket.
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2019. 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 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

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a  saját sorsának 
alakításában és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három  
fö irányban tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a  közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. 
Ezek arra épülnek, hogy a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt 
cselekedjenek. Közösségfejlesztő munkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi 
járásban végeztük. A másik irányt a civil szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. 
Szervezetünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek 
keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat nyújtottunk a megyében m űködő  
civil közösségeknek, szervezeteknek. A  harm adik irány az esélyek javításával, a  szociális hátrányok 
mérsékl és ével fii cici össze. Ennek keretében segítettük többek között M iskolcon a Nyitnék Óvodát. 2019-ben

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Civil szervezetek szakmai tám ogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

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

A M iniszterelnökséggel kötött szakmai m egállapodás és a civil törvény alapján láttuk el a civil 
inform ációs centrum feladatot. 377 órában nyújtottunk ingyenes jog i, gazdálkodási, pályázati és egyéb 
tanácsadást. 34 db inform ációs rendezvényt szervezt
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

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

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év 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 kim utatása  
(összesen) 0 0

Cél szerinti juttatások kim utatása  
(m indösszesen) 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 (m indösszesen): 0 0
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 42 696 72 724

ebből:

C. A személyi jövedelem adó m eghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 38 49

D. Közszolgáltatási bevétel 38 802 60 821

E. Normatív tám ogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 3 856 11 854

H. Összes ráfordítás (kiadás) 40 604 60 503

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 24 351 29 303

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 40 604 60 503

K. A dózott eredm ény 2 092 12 221

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

40 42

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

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: CIC-19-0004

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019.01.01-2019-12-31

Támogatási összeg: 23 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 23 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 23 000 000

- tárgyévben folyósított összeg: 23 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 13 816 900

Dologi 8 483 100

Felhalmozási 700 000

Összesen: 23 000 000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Miniszterelnökséggel kötött szakmai m egállapodás és a  civil törvény alapján láttuk el a civil inform ációs centrum  
feladatot. 377 órában nyújtottunk ingyenes jogi, gazdálkodási, pályázati és egyéb tanácsadást. 34 db inform ációs  
rendezvényt szerveztünk. A  kép zésein keit több m int 100 civil szervezeti m unkatárs vett részt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három fö irányban 
tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy 
a polgárok képessé teltetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek. Közösségfejlesztő  
m unkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban végeztük. A  másik irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. Szervezetünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó  
feladatokat B.-A.-Z. megyébeit. Ennek keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat 
nvúitottunk a meovében müküdö civil küzüsséoekrtek. szervezeteknek. A harm adik iráitv az esélvek javításával, a
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

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

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017-03-01-2020-03.31

Támogatási összeg: 25 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 7 182 773

- tárgyévben felhasznált összeg: 7 182 773

- tárgyévben folyósított összeg: 9 616 677

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 3 303 721

Dologi 3 879 052

Felhalmozási 0

Összesen: 7 182 773

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Esély és Részvétel projekt 2017-ben indult. Célja M iskolc Város és a megye ifjúság megtartó erejének növelése, 
valam int az idősek aktív közösségi részvételének előm ozdítása. 2019-ben Összesen 35 eseményen vártuk azokat, 
akik ötlettel vagy tettel szerettek volna hozzájárulni ahhoz, hogy a  Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében  
élők -  életkoruktól függetlenül -  m egbecsült életet élhessenek. Az önkéntes koordinátoraink segítséget nyújtottak 
más helyi közösségek program ján inak m egszervezéséhez. A  projekt keretében Miskolc Megyei Jogú Város  
Önkormányzatával együttműködve szerveztük meg a III. Civil Napot.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az őt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három fő irányban 
tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy 
a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek. Közösségfejlesztő  
m unkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban végeztük. A  másik irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. Szervez etünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó  
feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek keretében ingyenes tanácsaói, inform ációs és képzési szolgáltatásokat 
nvúitottuink a meovében müküdö civil küzüsséoeknek. szervezeteknek. A harm adik iránv az esélvek javításával, a
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: EFOP 1.3.7-17-2017-00010

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2018.01.30-2021.03.31

Támogatási összeg: 7 449 750

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 3 329 135

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 329 135

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 3 165 075

Dologi 164 060

Felhalmozási 0

Összesen: 3 329 135

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Fan csal-Hernádvécse Evangélikus Egyházközséggel pályázva 2017 végén nyertünk tám ogatást az Encsi járás  
közösségi életének fejlesztésére. A  projekt m odellértékű, amennyiben a c ivilek és egyházak együttműködése olykor 
akadozik, annak ellenére, hogy az aprófalvas térségekben szükség van a közös fellépésre az itt élők hátrányainak 
mérséklése érdekében. Konzorcium i partnerként érzékenyítö foglalkozásokat, m édiáit közösségi beszélgetéseket és 
családi program okat szervezünk. Ezzel a projekttel reagáltunk arra, hogy egyes térségekben alig van erőforrás civil 
szervezetek működéséhez.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három fő irányban 
tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy 
a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek. Közösségfejlesztő  
m unkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban végeztük. A  másik irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. Szervez etünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó  
feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat 
nvúitottunk a meovében müködö civil közössécieknek. szervezeteknek. A harm adik iránv az esélvek javításával, a
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: TOP 6.9.2-16-M I2-00003

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2018.03.01-2021.09-30

Támogatási összeg: 55 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 16 412 456

- tárgyévben felhasznált összeg: 16 412 456

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 6 108 495

Dologi 9 842 048

Felhalmozási 461 913

Összesen: 16 412 456

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A projekt M iskolc középső részén, a Győri-kapu városrészben valósul meg. A célterületen 9.313 fö él. Célunk, hogy 
biztosítsuk az itt élők identitás- és összetartozás tudatának erősítéséhez, életm inőségük javításához szükséges aktív 
társadalmi részvétel lehetőségeit. Az elm últ évben két közösségi folyam atot Indítottunk útjára, valam int folytattuk a 
korábban m egkezdett szakkör jellegű foglkozásokat is. Ezen kívül 3 akciós szerveztünk, köztük a családi napot is.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három fö Irányban 
tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy 
a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek. Közösségfejlesztő  
m unkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban végeztük. A  másik Irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. Szervez etünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó  
feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek keretében Ingyenes tanácsaóí, Inform ációs és képzési szolgáltatásokat 
nvúitottunk a meovében működő civil közössécieknek. szervezeteknek. A harm adik iránv az esélvek javításával, a
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: CNP-19-0033

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019.06.15-2019-12-31

Támogatási összeg: 5 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 000 000

- tárgyévben folyósított összeg: 5 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi

Dologi 5 000 000

Felhalmozási

Összesen: 5 000 000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tám ogatás segítségével egy hiánypótló tanácsadó kiadványt állítottunk össze és adtunk ki. A Civil Kéziköny a civil 
szektor je llem zőit, a civil szervezetek m űködésének alapvető jog i, gazdálkodási ism ereteit adja közre. A  kiadvány 
2000 példányban jelent meg.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három fö irányban 
tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy 
a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek. Közösségfejlesztő  
m unkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban végeztük. A  másik irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. Szervez etünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó  
feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat 
nvúitottuink a medvében működő civil közössécieknek. szervezeteknek. A harm adik iránv az esélvek javításával, a
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-19-Ö-V-0521

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019.04.01-2020-12-31

Támogatási összeg: 3 860 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0

- tárgyévben folyósított összeg: 3 860 000

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi 0

Dologi 0

Felhalmozási 0

Összesen: 0

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tám ogatás felhasználása áthúzódott a 2020. évre.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az őt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három fő irányban 
tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy 
a polgárok képessé te lietök arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek. Közösségfejlesztő  
m unkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban végeztük. A  másik irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. Szervezetünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó  
feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat 
nvúitottunk a medvében működő civil közösséaeknek. szervezeteknek. A harm adik iránv az esélvek javításával, a
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: 130.169-1/2019

Támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkorm ányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019.01.01-2019.04.30

Támogatási összeg: 50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 50 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000

- tárgyévben folyósított összeg: 50 000

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi

Dologi 50 000

Felhalmozási

Összesen: 50 000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tám ogatás segítségével D isznótorost szerveztünk Miskocon a Győri kapuban. A  rend ez ényen kb 600 fö vett részt. A  
közösségi rendezvényt első alkalom m al szerveztük meg a  körzet önkorm ányzati képviselőinek tám ogatásával.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az őt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három fö irányban 
tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy 
a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek. Közösségfejlesztő  
m unkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban végeztük. A  másik irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. Szervez etünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó  
feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat 
nvúitottunk a medvében működő civil közössécieknek. szervezeteknek. A harm adik iránv az esélvek javításával, a
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: 130.434-1/2019

Támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkorm ányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019.01.01-2019.06.30

Támogatási összeg: 50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 50 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000

- tárgyévben folyósított összeg: 50 000

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi

Dologi 50 000

Felhalmozási

Összesen: 50 000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tám ogatás segítségével D isznótorost szerveztünk Miskocon a Győri kapuban. A  rend ez ényen kb 600 fö vett részt. A  
közösségi rendezvényt első alkalom m al szerveztük meg a  körzet önkorm ányzati képviselőinek tám ogatásával.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az őt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három fö irányban 
tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy 
a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek. Közösségfejlesztő  
m unkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban végeztük. A  másik irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. Szervez etünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó  
feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat 
nvúitottunk a medvében működő civil közössécieknek. szervezeteknek. A harm adik iránv az esélvek javításával, a
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: 410.568-1/2019 Kultúra 4.0

Támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkorm ányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019.01.01-2020.01.31.

Támogatási összeg: 200  000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 200  000

- tárgyévben felhasznált összeg: 200  000

- tárgyévben folyósított összeg: 100  000

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi

Dologi 200  000

Felhalmozási

Összesen: 200  000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tám ogatás segítségével workshopot szerveztünk az önkénteseinknek, valam int a környezetünkben tevékenykedő 
civil szervez eteknek. A m űhely célja a szervezetek, illetve az általuk rendezett események médiában történd 
megjelenésének javítása volt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három fö irányban 
tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy 
a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek. Közösségfejlesztő  
m unkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban végeztük. A  másik irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. Szervez etünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó  
feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat 
nvúitottunk a medvében müküdö civil küzüssécieknek. szervezeteknek. A harm adik iránv az esélvek javításával, a
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése: 451-001-57/2019 "Kurucok földje"

Támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkorm ányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019.01.01-2020.01.31

Támogatási összeg: 100  000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100  000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100  000

- tárgyévben folyósított összeg: 100  000

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi

Dologi 100  000

Felhalmozási

Összesen: 100  000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Rákóczi emlékévhez kapcsolódóan az LJj Nemzedék Központtal együttműködve vetélkedőt szerveztünk a megyében 
tanuló középiskolásoknak. A tám ogatás a  résztevök ellátását, a zsűri díjazását tette lehetővé.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három fö irányban 
tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy 
a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek. Közösségfejlesztő  
m unkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban végeztük. A  másik irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. Szervez etünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó  
feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat 
nvúitottunk a meovében működő civil közössécieknek. szervezeteknek. A harm adik iránv az esélvek javításával, a
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Sárospatak Város Önkorm ányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019.01.01-2019-06-30

Támogatási összeg: 100  000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100  000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100  000

- tárgyévben folyósított összeg: 100  000

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:

Személyi

Dologi 100  000

Felhalmozási

Összesen: 100  000

Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Rákóczi emlékévhez kapcsolódóan az LJj Nemzedék Központtal együttműködve vetélkedőt szerveztünk a megyében 
tanuló középiskolásoknak. A tám ogatás a  résztevök utazását, és jutalm azását tette lehetővé.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Az ERKE küldetése annak előm ozdítása, hogy m indenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában 
és az öt befogadó szükebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva három fö irányban 
tevékenykedett a szervezet. Az egyik irányt a közösségfejlesztő kezdem ényezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy 
a polgárok képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek. Közösségfejlesztő  
m unkánkat Miskolcon a Győri kapu városrészben, illetve az Encsi járásban végeztük. A  másik irányt a civil 
szervezetek m űködésének szakmai tám ogatása jelenti. Szervez etünk látja el a civil inform ációs centrum cím m el járó  
feladatokat B.-A.-Z. megyében. Ennek keretében ingyenes tanácsáéi, inform ációs és képzési szolgáltatásokat 
nvúitottunk a meovében müködö civil közössécieknek. szervezeteknek. A harm adik iránv az esélvek javításával, a
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi szem ély szervezeti egység neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható) 

1. Megjelenítésre kerülő m ellékletek

P K - 5 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 - 5 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 :

P K - 5 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 : □
E re d e t iv e l  re n d e lk e z ik :

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

P K - 5 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:2.98.0 Nyom tatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.25 15.39.32



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

ESÉLY ÉS RÉSZVÉTEL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

2019. ÉV

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 módi a
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 eredmény kimutatás át összköltség eljárással a számviteli törvény 2. 
sz. melléklete szerint készíti el.

Alkalmazott értékelési eljárások

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

A mérlegben szereplő eszközök értékelése:

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

Ezek az eszközök a következők:
•  vagyoni értékű jogok,
•  szellemi termékek,
•  ingatlanok,
•  műszaki berendezések, gépek, járművek,

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

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

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

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

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

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

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

Kapott támogatások elszámolása:

A nonprofit szervezet magyarországi és európai uniós forrásból is rendelkezhet támogatással, 
amelyek elő és utó 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 káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket,

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

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

Céltartalékok képzése

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben 

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

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

a jövőbeni költségekre

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

Az értékcsökkenési leírás módszerének ismertetése

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

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

A számviteli törvény szerint értékcsökkenés nem számolható el:

•  földterület,

O telek,

•  erdő,

•  képzőművészeti alkotás beszerzési ára után, és az

•  0-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök esetében.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az credménykimutatásban külön oszlopban kell 
kimutatni.

Értékvesztés elszámolása

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

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

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

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

Az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok nyilvántartás szerint értékét csökkenteni kell 
akkor, ha azok piaci megítélése 1 éven keresztül alacsonyabb volt, mint a nyilvántartás szerint 
érték, és az jelentős összegű.

Tőzsdén jegyzett értékpapírok esetén az év utolsó közzétett tőzsdei árfolyamon kell értékelni.
Tőzsdén nem jegyzett értékpapírok esetén, ha a valós piaci ár egy éven keresztül alacsonyabb 
a bekerülési értéknél, akkor értékvesztés kell elszámolni. I la a valós piaci ár nem ismert, úgy 
az értékesítésig könyvszerinti értéken kell értékelni.

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

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

értékcsökkenési leírás

immateriális javak 895 307

ingatlanok - -

gépek, berendezések - -

számítás technikai eszközök 3 021 2 353

egyéb berendezések: 527 70

Összesen: 4 443 2 730

kis értékű 1 764 1 764

Összesen: 6 207 4 494

Hosszú lejáratú kötelezettségek megjelölése:

A non-proflt szervezet hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik.

III. Az eredmény-kimutatás kiegészítése a közhasznúsági jelentés, amelyet Pk 542 
beszámoló közhasznúsági mellékletében mutat be a non-profit szerv ezet.

IV. Tájékoztató kiegészítések

1) Munkavállalók létszáma (fő) 10

2) Megbízással foglalkoztatottak száma (fő) 1

3) bérköltsége (E Ft) 27 750 eFt

személyi jeli.egyéb kifizetés (E Ft) 1 500 eFt

1 főre jutó bér+ személyijeik Egyéb kif. (Ft/év) 2 659 eFt

Miskolc, 2020. augusztus 10.

egyesületi elnök
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1. sz. melléklet
Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Mutató
----------------------- 1

Előző év
1

Tárgy év

Megnevezése számítása 2018 2019

—
1. Tárgyi eszközök 

aránya
Tárgyi eszköz összes 
eszköz

0,05 0,03

_
2. Forgóeszközök

aránya
Forgó eszköz 
összes eszköz

0,72 0,53

3. Tőkeellátottság Saját tőke 
összes forrás

0,12 0,32

4. Források aránya Kötelezettségek 
saját tőke

0,14 0,46

_ _ _ J

5. Likviditás Likvid aktiva* 
likvid passzíva*

0,81 0,78

6. Arbev. Arányos 
Jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény 
Nettó árbevétel

0,04 0,17

7' Eszköz arányos 
Jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény 
összes eszköz

0,05 0,22

ij

8. Vagyon arányos 
Jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény 
Saját tőke

0,41 0,71

* 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
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BEVEZETŐ

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) 2016. június 24-én kötött 
együttműködési megállapodást a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében eljáró 
MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. A megállapodás 
a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése VII-120/314.538/2016. számú határozata alapján 
született. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése említett határozatában a Miskolc, Széchenyi 
István 12. szám (hrsz.: 2455/ 1/B/ 3) alatt található 61 m2 alapterületű ingatlanrész (bérlemény 
azonosító:223002711) használatát adományként bocsátotta a használó ERKE rendelkezésére, 
2016.07.01. napjától kezdve határozatlan időre.

A megállapodás rögzíti, hogy az ingatlant a tulajdonos közcélú adományként, a „Civil 
Információs Centrum működtetése” tevékenység gyakorlására adja az ERKE használatába. A 
megállapodás szakmai hátterét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény) biztosítja. E jogszabály 
alapján a Miniszterelnökség a civil információs centrumok működtetésén keresztül nyújt 
térítésmentes szakmai támogatást az egyesületek, alapítványok, szövetségek működéséhez. Az 
ország tizenkilenc megyéjében és Budapesten működő civil információs centrumokat nyílt 
pályázat útján választotta ki a Miniszterelnökség az adott megyében tevékenykedő civil 
szervezetek köréből. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2015 óta az Esély és Részvétel 
Közhasznú Egyesület (ERKE) látja el a civil információs centrum címmel járó feladatokat.

Egyesületünk a civil információs centrum címmel járó feladatokat országosan is 
kiemelkedően magas ügyfélszámmal, és elismerten magas színvonalon látja el. Büszkék 
vagyunk arra, hogy a Miskolci Törvényszék a civil eljárásokban kiadott végzéseiben is felhívja 
a szervezetek figyelmét az általunk nyújtott jogi segítség igénybevételének lehetőségére. A 
hasonló bizalomra a bíróság és egy civil szervezet között jelenleg nincs más példa az országban. 
Az ERKE szakmai vezetője, Palik Zoltán 2019-ben Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári 
tagozat) kitüntetésben részesült. Az állami kitüntetést a szervezetünk munkatársa a Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyei civil szervezetek tevékenységének magas színvonalú támogatásában, 
valamint a civil információs centrumok országos hálózatának fejlesztésében vállalt szerepének 
elismeréseként kapta.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a KSH adatai szerint 3.257 db civil szervezet 
(egyesület, alapítvány, szövetség) tevékenykedik. Ezek közül közel ezer civil szervezet (939 
db) Miskolci székhelyű. Az ERKE a megyei szervezetek közül 1.825 szervezettel tart 
kapcsolatot, melyek közül 565 Miskolcon tevékenykedik. A megállapodás megkötésének 
időpontjához, 2016. évhez képest az ügyfeleink száma több mint 600 szervezettel bővült.



Az ERKE képes lenne az ügyfélszámának bővítésére és a szolgáltatásainak fejlesztésre 
is. A következő három évre vonatkozóan érvényes és pénzügyi szempontból is meglapozott 
szakmai koncepcióval rendelkezünk. Ugyanakkor a jelenleg használt egy légtérű irodánk már 
nem alkalmas arra, hogy biztosítsa a hat munkatársunk munkavégzéséhez és az ügyfeleink 
kiszolgálásához szükséges hátteret. A tanácsadó és információs szolgáltatások kapcsán 
minimális követelmény lenne az információk, adatok titkos és bizalmas jellegének megőrzése. 
Ezt nagyon nehéz megoldani úgy, hogy gyakran egyidejűleg több ügyfelet kell kiszolgálnunk 
egyazon térben. Erre jelentene megoldást, ha egy olyan ingatlant kaphatnánk meg 
adományként, amely több helyiségből áll, mint a jelenleg használatunkban álló ingatlan. 
Ugyanakkor a jelenlegi irodánkhoz hasonlóan alkalmas arra is, hogy egyidejűleg 15-20 fős 
csoportok számára is szervezhessünk programokat.

Az egy légterű ingatlan előnye, 
hogy lehetőséget ad a csoportos 
tanácsadásra, kisebb képzések 
megtartására.

Az ingatlan hátránya, hogy sérül az 
egyéni tanácsadások bizalmas 
jellege, és nem megoldható az 
elmélyült munkavégzés.



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 portfóliót gondoz a szervezet. Az egyiket 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.

Az ERKE másik 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 információs centrum címmel járó 
feladatokat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Tevékenységek: közösségfejlesztő projektek

Esély és Részvétel (EFOP-1.3.5-16)

Az Esély és Részvétel projekt 2017-ben indult. Célja Miskolc Város és a megye 
ifjúságmegtartó erejének növelése, valamint az idősek aktív közösségi részvételének 
előmozdítása. Összesen 91 eseményen 
várjuk azokat, akik ötlettel vagy tettel 
szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy 
a Miskolcon és Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyében élők -  
életkoruktól függetlenül -  megbecsült 
életet élhessenek. A kezdeményezés 
lehetővé teszi, hogy anyagi, személyi 
és dologi erőforrásokat osszunk meg 
azokkal a szervezetekkel/közösségekkel, amelyek kezdeményezéseit korábban információs, 
tanácsadó, képzési szolgáltatásokkal is segítettük. E projekt révén tudtunk 200 ezer forinttal 
hozzájárulni a IV. Városi Civil Nap megszervezéséhez.



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, mediált 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 valósul meg. A 
célterületen 9.813 fő él. Célunk, hogy biztosítsuk az itt élők identitás- és összetartozás tudatának 
erősítéséhez, életminőségük javításához szükséges aktív társadalmi részvétel lehetőségeit. A 
projekt a közösségfejlesztési módszertan szerint jellemzően a helyi lakosok által tervezett és 
megvalósított folyamatokat, 
akciókat tartalmaz. A projekt 
továbbá a bűnmegelőzés és a 
közlekedésbiztonság tárgykörével 
foglalkozó elemeket foglal 
magában. Ez a projekt arra reagál, 
hogy tapasztalatunk szerint a 
polgárok aktivitása, alig 
fejleszthető a hagyományos
szerveződési kultúra keretein 
belül. Az emberek egyre inkább az alkalmi jellegű részvételi lehetőségek irányában nyitottak.



Tevékenységek: a civil szervezetek működésének szakmai
támogatása

A civil törvény rendelkezése alapján, a Miniszterelnökség a civil információs centrumok 
működtetésén keresztül nyújt szakmai támogatást az egyesületek, alapítványok, szövetségek 
működéséhez. Az ERKE nyílt pályázat útján kapta meg a civil információs centrum címet. Az 
ERKE 2015 óta látja el a civil információs centrum címmel járó feladatokat.
A civil információs centrum (CIC) feladatainak szakmai kereteit a civil törvény határozza meg. 
E jogszabály alapján többek között:

• közreműködünk a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív kötelezettségeik 
teljesítésében,

• elősegítjük a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi 
önkormányzatok együttműködését,

• részt veszünk a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési 
lehetőségeinek fejlesztésében,

• szakmai tanácsadási rendszert működtünk folyamatos információszolgáltatást 
biztosítunk a civil törvény végrehajtásáról,

M A G Y A R O R SZ Á G  K Ö Z T Á R S A S Á G I E L N Ö K I

Esély és Részvétel Közhasznú 
Egyesület szakmai vezetőié

a Borsod-Abaúj-Zcmplén megyei civil szervezetek 
tevékenységének magas színvonalú szakmai támogatásában, 

valamim a civil információs centrumok országos hálózatának 
fejlesztésében vállalt szerepe elismerésként

rÉST ADOMÁNYOZOM

Kelt Budapesten, 2019. évi július hó  22. napján

A civil szervezetket segítő munka 
leglényegesebb elemét a tanácsadási és 
információs szolgáltatások jelentik. Az 
ERKE évente majdnem 900 órányi 
tanácsadási szolgáltatást nyújt, és több 
mint harminc információs eseményt 
szervez Borosod-Abaúj-Zemplén
megyében és a Felvidék keleti részén. Az 
e szolgáltatásokból származó 
tapasztalatok és kapcsolatok alapozzák

P A L I K  Z O L T Á N  S Á N D O R

a MAGYAR EZÜST
ERDEM KERESZT

meg az ERKE civil szektor fejlesztése érdekében vállalt egyéb szakmai, civil közéleti és 
fejlesztéspolitikai fellépését is.



Tanácsadások

A Miniszterelnökséggel kötött szakmai megállapodás alapján éves szinten minimum 
460 óra tanácsadást kell biztosítanunk. Ennek csaknem kétszeresét 877 órát teljesítettünk a 
2019. évben. A tanácsadások személyes, online és telefonos formában is biztosítottuk. A 
tanácsadások többsége személyes formában teljesült. A tanácsadó szolgáltatások többsége 
esetében (a végelszámolási ügyek kivételével) folyamatos rendelkezésre állást biztosítunk. A 
Miskolci Törvényszék a hiánypótló végzéseiben megjelöli a CIC-et, mint ahol segítséget 
kaphatnak a szervezetek. Emiatt sincs lehetőségünk arra, hogy csak előre egyeztett 
időpontokban álljunk rendelkezésre. Fontosnak tartottuk továbbá, hogy a szolgáltatást „szerviz 
jelleggel” működtessük, amelynek lényege, hogy a szervezetek a pillanatnyi helyzetüknek 
megfelelően több tanácsadási témakört érintően kapnak segítséget, hiszen a témakörök 
elvál aszthatatl anok egym ástól.

1. táblázat: A tanácsadások óraszáma területenként
Tanácsadási te rü le t és a szolgáltatás form ája Id ő tartam  (óra)

Jogi, közhasznúsági tanácsadás 196,5

Pályázati és forrásteremtési tanácsadás 313,7

Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás 196,4

Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás 84,9

Társadalmi felelősségvállalással, adományozással, 
önkéntességgel kapcsolatos tanácsadás 85,5

Végösszeg 877

A szervezetek leginkább azt várják el, hogy a segítséget a munkatársaink nyújtsák. 
Részben, mert bíznak bennünk, részben mert a Törvényszék és más szervezetek is célzottan 
hozzánk irányítják a szervezeteket. Ennek megfelelően a tanácsadások többségét a CIC 
munkatársai biztosították. A tanácsadási feladatok ellátása során a partnerségi alapú 
megközelítés nem feltétlenül vált be. A költséghatékonyság, a szakmai minőség biztosítása és 
az ügyfélkör bővítése szempontjából is célszerűbb megoldást választva szolgáltatási 
szerződésekkel biztosítjuk a területi lefedettséget. A szolgáltatásokat igyekszünk civil 
szervezetektől megrendelni. Így dolgozunk együtt többek között a Szuhavölgyi Bányászlakta 
Települések Szövetséggel, az Innováció és Haladás Egyesülettel, a Dél-Zempléni LEADER 
Egyesülettel, az Ifjúságért Alapítvánnyal, az Észak-Borsodi Leader Unió Egyesülettel, az Abaúj 
Leader Egyesülettel. Ezzel együtt a jogi, gazdálkodási, adózási területen nincs alternatívája a 
vállalkozók bevonásának. Mindössze a megye két pontján, Sátoraljaújhelyen és Oromsobányán 
tartottuk meg az információs pont jellegű együttműködést.



Partnerség Információs Rendezvény szervezése székhelyen és szabadon 
választott megyei járásban

A 2019. évben 34 db információs rendezvényt szerveztünk (az éves vállalásunk 25 
rendezvény volt). Ezek közül 20 valósult meg a CIC székhelyén kívüli településen. A „Civil 
szervezetek jelene-jövője” Tájékoztató nap és a IV. Miskolci Civil Nap esetében EFOP 
pályázati forrást vontunk be a tevékenység költségeinek fedezéséhez. Új elemet jelentett a 
kötetlenebb találkozási lehetőséget biztosító Civil Szülinapi Kiruccanás (Megyei Civil Nap) 
megszervezése.

A Miniszterelnökség kezdeményezésére három tematikus nap (Civilek Napja, Párban 
jár a segítség -  Civil Véradás, Szociális Munka Napja), illetve a Megyei Civil Nap 
megszervezése jelentett. Megtisztelő volt, hogy Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes 
államtitkár úr részvételével valósult meg „A civil szervezetek jelene, j övőj e - Táj ékoztató Nap”, 
illetve a Civil Info NEA 2020 c. rendezvény, amelyet a Miniszterelnökség CKTK felkérésére 
szerveztünk meg.

A partnerségi információs rendezvények áttkeintése
Ssz. Dátum Rendezvény Helyszín Résztvevők
1 2019.01.17 Információs nap Miskolc 66

2 2019.01.23 Információs nap Mezőcsát 12

3 2019.01.24 Információs nap Ózd 15

4 2019.01.28 Információs nap Szerencs 15

5 2019.01.29 Információs nap Sátoraljaújhely 25

6 2019.02.01 Tematikus Nap - Civilek Napja: Szociopoly Miskolc 21

7 2019.02.01
Tematikus Nap - Civilek Napja: 
Gittegylettől a Főnix rendjéig Miskolc 23

8 2019.02.06 Információs nap Edelény 5

9 2019.02.07 Információs nap Encs 6

10 2019.02.18
Információs nap "Civil szervezetek jelen - 
jövője" ME CKTK Tájékoztató Nap Miskolc 117

11 2019.04.10 Tematikus Nap - Véradás 1 Miskolc 17

12 2019.04.11 Tematikus Nap - Véradás 2 Miskolc 17

13 2019.04.15 NEA csoportos tanácsadás Miskolc 5

14 2019.04.15 NEA csoportos tanácsadás Miskolc 1

15 2019.05.11 Miskolc Városi Civil Nap Miskolc 414



16 2019.09.18 Információs nap CIVIL INFO - NEA 2020 Miskolc 92

17 2019.09.21 Civil szüli napi kiruccanás Bükkszentkereszt 159

18 2019.10.02 Információs nap Miskolc 27

19 2019.10.03 Információs nap Miskolc 11

20 2019.10.03 Információs nap Szendrő 16

21 2019.10.07 Infromációs és tanácsadó rendezvény Sárospatak 5

22 2019.10.07 Infromációs és tanácsadó rendezvény Karcsa 6

23 2019.10.07 Infromációs és tanácsadó rendezvény Sátoraljaújhely 12

24 2019.10.08 Infromációs és tanácsadó rendezvény Szerencs 6

25 2019.10.08 Infromációs és tanácsadó rendezvény Abaúj szántó 1

26 2019.10.08 Infromációs és tanácsadó rendezvény Mezőkövesd 10

27 2019.10.08 Infromációs és tanácsadó rendezvény Tiszaújváros 3

28 2019.10.10 Információs és tanácsadó rendezvény Ózd 5

29 2019.10.10 Információs és tanácsadó rendezvény Kazincbarcika 9

30 2019.10.11 Információs és tanácsadó rendezvény Szikszó 9

31 2019.10.15 Információs és tanácsadó rendezvény Edelény 4

32 2019.10.15 Információs és tanácsadó rendezvény Mezőcsát 8

33 2019.11.14
Tematikus Nap - Szociális Munka Napja - 
Szociotúra Miskolc 104

34 2019.12.12 Civil Advent Miskolc 65
Összes résztvevő 1311

Adatbázisok

A tanácsadói, információs és képzési szolgáltatások alapján bővülő ügyféladatbázisban 
jelenleg 2.274 szervezet és egyéni ügyfél szerepel. Az adatbázisban csak azok a szerveztek 
jelennek meg, amelyek élő elérhetőségeket adtak meg a rendezvényeinken, szolgáltatásaink 
biztosítása során. Adatvédelmi és kapcsolattartási okokból az adatbázisból töröltük azokat a 
szervezeteket, amelyekkel nem volt tanácsadási, képzési vagy egyéb kapcsolatunk a GDPR 
hatálybalépése, 2018. május 25. után.



Az önkormányzati civil referensek és kapcsolattartók adatbázisában

Az adatbázisban 109 bejegyzés szerepel. Az adatbázist az önkormányzati választásokat 
követően 2019. novemberében frissítettük. Ehhez önkitöltős kérdőívet küldtünk ki. Az 
adatbázis elérhető az alábbi linken:

http://www.erke.hu/wp-content/uploads/2020/01/%C3%96nkorm%C3%A1nyzati-referensek-
kapcsolattart%C3%B3k-adatb%C3%A1zisa_2019.xlsx.pdf

Elektronikus hírlevél

Az évben 15 alkalommal küldtünk ki elektronikus hírlevelet, a szolgáltatásra feliratkozó 
szervezetek részére. A hírlevél 1970 címzetthez jut el. (Az ügyfél adatbázisban szereplő, a 
hírlevél szolgáltatást igénylő szervezetek, személyek mellett a sajtó munkatársai és helyi 
döntéshozók is szerepelnek a kiküldési listán.)

A hírlevél szolgáltatást külön programmal biztosítjuk, amely lehetővé teszi az 
olvasottsági adatok követését, illetve megfelel az adatvédelmi szabályoknak. A hírlevelet a 
címzettek valamivel több, mint 30 százaléka olvassa el. Ennél az egy-egy információt 
tartalmazó levelezőlistán kiküldött levelek olvasottsága magasabb, közel teljes.

A hírlevélre a honlapunkon keresztül is fel lehet iratkozni, az erre szolgáló felületet 
frissítettük.

Hivatkozás: http://www.erke.hu/?p=868

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele a saját honlapon

A honlap rendelkezésre állását a szolgáltató 99,9 százalékos értékkel biztosítja.
A félév során 3 GYIK témakört frissítettünk: 1. Gyakran Ismételt Kérdések a NEA 
pályázatokkal kapcsolatban 2. beszámolási és letétbe-helyezési kötelezettség, 3. KSH 
adatszolgáltatás, Hivatkozás: http://www.erke.hu/?cat=5

Információs tartalmak, hírek közzététele a saját honlapon

A honlap folyamatosan rendelkezésre állt. A honlap rendelkezésre állását a szolgáltató 
99 százalékos értékkel biztosítja. A honlap elérhető www.erke.hu oldalon. A honlapnak 28.095 
egyedi látogatója volt, akik 201.006 alkalommal töltötték be honlap valamelyik oldalát (ezen 
adatokban nem szerepelnek a robot látogatók adatai).

http://www.erke.hu/wp-content/uploads/2020/01/%C3%96nkorm%C3%A1nyzati-referensek-
http://www.erke.hu/?p=868
http://www.erke.hu/?cat=5
http://www.erke.hu


A honlapon elérhető tartalmakkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban közzétettük az 
adatvédelmi tájékoztatóinkat.

Honlap látogatottsági adatok

Hónap Egyedi
látogató

Látogatáso 
k száma

Oldala
k

Találato
k

Adatmennyis
ég

Jan 2019 3,265 5,146 24,717 49,105 1.63 GB

Feb 2019 2,808 4,264 22,490 52,482 1.42 GB
Már 2019 2,903 4,492 35,509 52,302 922.33 MB

Ápr2019 2,184 3,179 15,907 28,521 792.13 MB

Máj 2019 1,969 2,826 14,316 43,901 1.36 GB
Jún 2019 1,928 2,873 19,524 34,203 614.88 MB
Júl2019 1,494 2,239 13,056 23,763 568.71 MB

Aug 2019 2,296 3,399 18,259 28,213 623.19 MB

Szept 2019 2,561 3,706 16,427 36,704 889.97 MB

Okt 2019 2,648 3,938 15,692 34,541 874.88 MB

Nov 2019 1,572 2,191 10,256 27,391 537.66 MB

Dec 2019 2,467 4,372 17,901 28,505 569.50 MB

Összese
n

28,09
5 42,625 224,054 439,631 10.65 GB

Információk biztosítása Miniszterelnökség által működtetett honlap 
számára

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

A közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések 
szervezése

A képzések biztosítása kapcsán egy nagyobb, 85 fő részvételével megvalósuló 6 órás 
képzést szerveztünk a civil szerveztek gazdálkodásával kapcsolatban. A képzés aktualitását a 
számviteli és beszámolási szabályok változása adta. A képzést idén negyedik alkalommal 
szerveztük meg. A képzést idén is Gottgeisl Rita, az Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit



Tagozatának elnöke tartotta. A képzési anyagot levelező listán is közzétettük. A Szociális 
munka napjához kapcsolódóan adományszervezési képzést szerveztünk. Ezen az eseményem 
44 fő vett részt.

CIC partneri hálózati munkában való részvétel

A Miniszterelnökség CKTK Főosztály szervezésében 1 alkalommal vettünk részt a 
címbirtokosoknak szóló információs rendezvényen (2019. január 30). 1 alkalommal vettünk 
részt a Miniszterelnökség CKTK által kezdeményezett stratégiai munkacsoport találkozón 
(2019. május 07.). Változatlanul érvényben van az együttműködési megállapodás az Egri 
Norma Alapítvány, A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány és Esély és Részvétel 
Közhasznú Egyesület között, noha a hatálya jogilag lejárt az abban foglaltakat minden fél 
betartja. Egy alkalommal, 2019. június 14-én magunk kezdeményeztünk megbeszélést a 
tervezett civil kiadvány elkészítésével kapcsolatban. A szervezet szakmai vezetője Magyar 
Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetés részesült többek között a CIC Hálózati 
munkában betöltött szerepéért. Változatlanul érvényben tartottuk a szorosabb együttműködést 
az Egri Norma Alapítvánnyal, és „A Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvánnyal.

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

A Szövetség a Közös Célokért szolgáltatási szerződés keretében, a magyarországi 
partnerekhez hasonló módon végez tanácsadó szolgáltatást. A SZAKC 2019. évben 100 óra 
tanácsadást nyújtott a megbízásunkból. A képzéseink, rendezvényeink nyitottak a SZAKC 
tagszervezetei irányában. A közös információs napra az év második felében 2019. július 18-án 
került sor a Gombaszögi nyári táborban.

A határon túli civil szervezetekkel együttműködve összefoglaló anyag 
elkészítése

A feladatot az év második felében valósítotuuk meg. A feladathoz PRO-LETI Polgári Társulás, 
a SZAKC és a Fundament Polgári Társulás segítségét vettük igénybe. A szlovákiai civil 
szervezetek helyzetéről készült tanulmány elérhető a honlapunkon:
http://www.erke.hu/?p=2509

http://www.erke.hu/?p=2509


Fontosabb együttműködések

Együttműködésbe léptünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Foglalkoztatási és 
Gazdaságfejlesztési Paktum tagjaival (vezető partnerek: B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat, B.-A- 
Z. Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Hivatala. 
A Foglalkoztatási Paktum gyakorlatilag egy megyei és kilenc helyi/térségi szintű munkaerőpiaci 
program megvalósítására adnak lehetőséget. Ezek célja a munkaerőpiaci hátrányokkal küzdők és 
közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci integrációja.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
A Megyei Önkormányzat hozzáállása igazán példás a civil szervezetek irányában. Török 

Dezső, Közgyűlési elnök, személy szerint is komoly segítséget és támogatást nyújt több, megyei 
szinten működő szervezetnek. Ezért is tartjuk természetesnek, hogy a nagyobb létszámú 
eseményeinket a Megyei Önkormányzattal együttműködve valósítsuk meg.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
• konzorciumi szerződést kötöttünk a városi CLLD megvalósítására
• megállapodást kötöttünk a civil szervezetek kiszolgálásához kapcsolódó közművelődési 

feladatok ellátására Miskolc Megyei Jogú Város területére
• az Önkormányzat eseti jelleggel lehetőséget biztosít a nagyobb rendezvényeink 

megvalósítására, így került megrendezésre a „Civil szervezetek jelenee-jövője” 
Tájékoztató Nap, amelyet Szalay- Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár Úr és Dr. 
Kriza Ákos polgármester úr is megtisztelt a jelenlétével.

Új Nemzedék Program és Miskolci Közösségi Tér

Az együttműködés most kezdett elmélyülni, az ÚNP a közösségi tér működtetésén túl 
elkezdte az ifjúsági és közösségfejlesztés terén tett vállalásait is teljesíteni. Sajátos helyzetet 
teremt, hogy az UNP-ből induló ötletek megvalósításához is mi adunk szervezeti hátteret. Így 
közreműködtünk a Rákóczi évhez kapcsolódó megyei vetélkedő megvalósításában, amelynek 
támogatási és szervezeti hátterét mi adtuk, az ÚNP volt a szakmai megvalósító és a szervező.

Miskolci Törvényszék
Szorosan, de nem formalizált módon működtünk együtt megyei civil szervezetek 

törvényességi felügyeletét ellátó Miskolci Törvényszékkel.
A Törvényszék részéről gyakorlattá vált, hogy tanácsadásért hozzánk irányítják a 

szervezeteket. Ez új szintre lépett azáltal, hogy a hivatalos végzésekben is megjelölnek minket 
segítő szervezetként.

További fontosabb együttműködők:



• Ifjúságért Alapítvány (Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház, Női Erőforrás Család és 
Karrierpont)

• Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület
• Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete
• Dél-borsodi LEADER Egyesület
• Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége
• Háromkő Egyesület
• MINŐIES Alapítvány (foglalkoztatás, kutatás)
• Innováció és Haladás Egyesület
• Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége, Sátoraljaújhely
• Fundament Polgári Társulás


