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2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

05 Miskolci Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

DIALÓG EGYESÜLET
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

3 5 3 4

Közterület neve:
Házszám:

Település:

MISKOLC
Közterület jellege:

Szarkahegy
78

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1

1

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 5

Ügyszám:

1 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

0 0 0 3 3 2 5

/P k.6 3 3 2 5

1 84 4 0 7 7 9

/2 0 0 2

1

0 5

Sélley Andrea

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Miskolc

2 0 2 1

0 4

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DIALÓG EGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

1 298

1 166

0

0

1 298

1 166

0

0

1 514

8 023

0

0

II. Követelések

39

64

III. Értékpapírok

0

0

1 475

7 959

0

0

2 812

9 189

1 327

7 340

I. Induló tőke/jegyzett tőke

0

0

II. Tőkeváltozás/eredmény

6 301

1 327

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

-4 974

6 013

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

620

1 057

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

620

1 057

Passzív időbeli elhatárolások

865

792

2 812

9 189

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek

IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DIALÓG EGYESÜLET
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

421

3 994

421

3 994

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

0

0

14 672

22 948

14 672

22 948

32

40

32

40

0

0

0

0

14 317

22 847

14 317

22 847

2 880

1 516

2 880

1 516

0

0

0

0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

15 093

26 942

15 093

26 942

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

15 093

26 942

15 093

26 942

5. Anyagjellegű ráfordítások

12 665

14 458

12 665

14 458

5 113

6 339

5 113

6 339

0

0

0

0

328

132

328

132

1 961

0

1 961

0

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

20 067

20 929

20 067

20 929

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

20 067

0

20 067

0

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

-4 974

6 013

-4 974

6 013

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

-4 974

6 013

-4 974

6 013

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DIALÓG EGYESÜLET
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

1 469

1 298

1 469

1 298

0

0

0

0

9 919

65

9 919

65

0

0

0

0

16

4 933

16

4 933

0

0

0

0

36

59

36

59

0

0

0

0

2 880

1 516

2 880

1 516

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DIALÓG EGYESÜLET
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

15 093

26 942

36

59

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

16

4 933

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

15 041

21 950

H. Összes ráfordítás (kiadás)

20 067

20 929

5 113

6 339

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

20 067

0

K. Adózott eredmény

-4 974

6 013

10

10

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

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DIALÓG EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése: "Megújulás-Jelenlét az Avasi lakótelepen" projekt
Támogató megnevezése:

Miskolci Önkormányzat/Magyar Máltai Szeretetszolgálat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

15 098 954

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

15 098 954

- tárgyévben felhasznált összeg: 15 098 954
- tárgyévben folyósított összeg:

15 098 954

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

4 162 600

Dologi

10 936 354

Felhalmozási

0

Összesen:

15 098 954
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DIALÓG EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése: EFOP-1.3.7-17-2017-00253
Támogató megnevezése:

EFOP
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.03.01.-2020.08.31.

Támogatási összeg:

4 933 287

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 933 287

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 933 287
- tárgyévben folyósított összeg:

4 933 287

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

4 933 287

Felhalmozási

0

Összesen:

4 933 287
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DIALÓG EGYESÜLET
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.05.28 14.20.41

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.
Címe: 3534 Miskolc, Szarkahegy u. 78. 1/1.
Adószáma: 18440779-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: 11.Pk. 63325/2002/4.

Kiegészítő melléklet
A 2020. évi beszámolóhoz

Kelt: Miskolc, 2021-04-29.

……………………………………………………..
Elnök
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Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.
Címe: 3534 Miskolc, Szarkahegy u. 78. 1/1.
Adószáma: 18440779-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: 11.Pk. 63325/2002/4.
1. Általános kiegészítések
A Kiegészítő melléklet a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület 2020.01.01-jétől
2020.12.31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a
többször módosított 2000. évi C törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő
adótörvények szolgáltak.
2. Az egyesület adatai és tevékenységi körének bemutatása
2.1. Alakulás
Bírósági nyilvántartásba vétel kelte: 2002.06.13.
Egyesület teljes neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
Székhelye: 3534 Miskolc, Szarkahegy u. 78. 1/1.
Telephelye: 3876 Hidasnémeti, Fő tér 6.
3713 Arnót, Petőfi u. 23.
Adószáma: 18440779-1-05.
Bírósági bejegyzés száma: 11.Pk. 63325/2002/4.
Bírósági nyilvántartási száma: 05-02-0003325.
2.2. Tulajdonosi struktúra
Az egyesület jelenlegi elnöke és képviselője: Sélley Andrea.
Besorolása: közhasznú egyesület.
2.3. Fontosabb tevékenységi körök
2.3.1. Az egyesület célja
Az egyesület célkitűzése Magyarország, valamint a határon átnyúló magyarlakta területek
településeinek, kistérségeinek fejlesztése a társadalmi innováció erősítése érdekében, a
közösségfejlesztés módszereivel. A helyi lakosság érdekérvényesítő képességeinek, a helyi
nyilvánosságnak, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők
erőforrásainak bevonásával.
2.3.2. Az egyesület tevékenységei
Az Egyesület a Civil tv. 2. § 16. pontja szerinti közcélú és a 20. pontja szerinti közhasznú
tevékenységet folytat. Az Egyesület közhasznú tevékenységet végző szervezetként hozzájárul
a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben a szolgáltatásai a
szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is
hozzáférhetőek. Az Egyesület által felvállalt – a Civil tv. 34. § (1) a) pontban foglalt feltétel
szerint – Alapszabályban rögzített közfeladatok:
Az egyesület megfelelő erőforrással rendelkezik és megfelelő társadalmi támogatottságú, azaz
megfelel a 2011. évi CLXXV. Törvény közhasznú jogállás megszerzése feltételeinek.
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Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.
Címe: 3534 Miskolc, Szarkahegy u. 78. 1/1.
Adószáma: 18440779-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: 11.Pk. 63325/2002/4.

TEVÉKENYSÉG

KÖZFELADAT

JOGSZABÁLY
MEGJELÖLÉSE
Egészségmegőrzés,
A
lakosság
egészségi 1997. évi CLIV. Tv. az
betegségmegelőzés, gyógyító-, állapotának javítása, a jobb egészségügyről 35. § (1)-(2).
egészségügyi
rehabilitációs életminőség elősegítése, az
tevékenység.
egészségkárosító környezeti,
társadalmi és egyéb hatások
elleni fellépés.
A helyi társadalom és a Együttműködés a középtávú 2004. évi CXXXIV. Tv. a
nonprofit szektor körében tudomány-, technológia-, és kutatás-fejlesztésről
és
a
tudományos
tevékenység, innováció-politikai
stratégia technológiai innovációról 5. §
kutatás és fejlesztő jellegű kialakításában.
(3).
tevékenység.
Nevelés
és
oktatás, Formális
és
informális 2011. éiv CXC. Törvény a
képességfejlesztés,
felnőttképzési
tevékenység. nemzeti köznevelésről 4. § (1)
ismeretterjesztés.
Munkaerőpiacon
hátrányos a)-u).
helyzetű rétegek képzésének, 2001.
évi
CI.
Tv.
a
foglalkoztatásának végzése.
felnőttképzésről 3. § (2) a)-b).
Foglalkozik a munkaerőpiacon Felnőttképzési
tevékenység: 2001.
évi
CI.
Tv.
a
hátrányos helyzetű rétegek meghatározott jogalanyok e felnőttképzésről 3. § (2) a)-b).
képzésének, foglalkoztatásának törvénynek megfelelő, saját
elősegítésével.
képzési programja alapján
megvalósuló iskolarendszeren
kívüli olyan képzése, amely
célja szerint meghatározott
képzettség
megszerzésére,
kompetencia
elsajátítására
irányuló általános, nyelvi vagy
szakmai
képzés,
a
felnőttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatás.
Szociális, a hátrányos helyzetű Szociális, gyermekjóléti és 2011. évi CLXXXIX. Tv.
csoportok
társadalmi gyermekvédelmi
Magyarország
helyi
esélyegyenlőségét
elősegítő szolgáltatások/ellátások.
önkormányzatairól 13. § (1) 8.
tevékenységet fejt ki.
pont.
Kulturális
tevékenységet Közösségi
kulturális 1991. évi XX. Tv. a helyi
folytat.
hagyományok,
értékek önkormányzatok és szerveik, a
ápolásának
/művelődésre köztársasági
megbízottak,
szerveződő
közösségek valamint
egyes
centrális
tevékenységének/ a lakosság alárendeltségű szervek feladatéletmódja javítását szolgáló és hatásköreiről 121. § a)-b).
kulturális
célok
megvalósításának támogatása,
művészeti
intézmények
/lakossági
művészeti
kezdeményezések,
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TEVÉKENYSÉG
KÖZFELADAT
JOGSZABÁLY
MEGJELÖLÉSE
önszerveződések támogatása, a
művészeti
alkotó
munka
feltételeinek
javítása,
a
művészeti
értékek
létrehozásának, megőrzésének
segítése.
Környezetvédelemmel
Helyi
környezetés 2011. évi CLXXXIX. Tv.
kapcsolatos
tevékenységet természetvédelem,
Magyarország
helyi
folytat.
vízgazdálkodás,
önkormányzatairól 13. § (1) 11.
vízkárelhárítás, ivóvízellátás, helyi
környezet
és
szennyvízelvezetés, -kezelés és természetvédelem.
–ártalmatlanítás
1995. évi LIII. Törvény a
(csatornaszolgáltatás),
környezet védelmének általános
hulladékgazdálkodás,
non szabályairól 46. § (1) e) A
formális képzéseket szervez a települési
önkormányzat
környezethez
fűződő elemzi, értékeli a környezet
állampolgári jogokról, gyűjti és állapotát illetékességi területén,
közvetíti a lakosság elvárásait a és arról szükség szerint, de
környezet
állapotával legalább
évente
egyszer
kapcsolatban,
azokat
az tájékoztatja a lakosságot.
önkormányzat fel továbbítja.
Kutatást végez, elemzéseket
tesz közzé a település(ek)
környezeti
állapotával
kapcsolatban stb.
Természetvédelemmel
A természetvédelmi kultúra 1996. évi LIII. Tv. a természet
kapcsolatos
tevékenységet fejlesztése,
a
természet védelméről 64. § (1).
folytat.
védelmével
kapcsolatos
ismeretek oktatása.
Közreműködik az emberi- Jogvédelmi
feladatok: 2011. évi CXI. Tv. az alapvető
állampolgári
jogok gyermekek jogai, a jövő jogok biztosáról 2. § a)-d).
megismerésében, védelmében. nemzedékek
érdekei,
nemzetiségek jogai, leginkább
a veszélyeztetett társadalmi
csoportok jogai.
A lakosság
önszerveződő Támogatja
a
lakosság 2011. évi CLXXXIX. Tv.
közösségeinek támogatása, a önszerveződő
közösségeit, Magyarország
helyi
települések
önfenntartó erősíti a település önfenntartó önkormányzatairól 6. § a)-b).
képességének erősítése, és más képességét.
közhasznú szervezetek számára
biztosít
szakmai-közösségi
szolgáltatásokat.
2.3.3. Az egyesület feladatai
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a) Általános célkitűzéseinek valóra váltása érdekében felméréseket végez a
településeken és a kistérségekben, helyi cselekvéseket ösztönöz a helyi lakosság
körében.
b) Kiemelt jelentőséget tulajdonít a humánerőforrás fejlesztésének, ezzel
párhuzamosan olyan jellegű képzéseket szervez, bonyolít és támogat, amelyek segítik
a helyi cselekvési programok beindítását.
c) Feladatának tekinti továbbá a helyi társadalom és az azt mozgató erők
kapcsolatrendszerének kutatását, az eredmények publikálását (audiovizuális és
nyomtatott formában).
d) Programjai között szerepel rendezvények, konferenciák szervezése, melyek célja,
hogy bemutassák a fejlesztés eredményeit, a közösségfejlesztés módszereinek
lehetőségeit.
e) A munkája során kiemelt hangsúlyt helyez a partnerség építésére, külföldi
kapcsolatok kialakítására (különösen a határon átnyúló kapcsolatokra).
f) Részt vesz a fenti célok és feladatok megvalósításához szükséges források
megteremtésében, illetve bevon a célok megvalósításába más együttműködő
partnereket is.
g) Információs hálózat kialakításában közreműködik az elindult fejlesztések
bemutatása céljából.
E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési
cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi.
3. Az egyesület gazdálkodása
Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az Egyesület
által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai – az Egyesület
székhelyén – bárki részére rendelkezésre állnak.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokból.
Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület
gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.
Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó
könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget,
illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület
tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített
tevékenységekre fordítható.
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.
Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon
(közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott irat-betekintési és
felvilágosítás-adási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a
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nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben
országos sajtó útján megjelentetett közlönyben teszi közzé ezen adatokat.
Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen ellenőrzést
vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, ugyanakkor
biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségre másolat
készítését).
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
 A számviteli beszámolót.
 A költségvetési támogatás felhasználását.
 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást.
 A cél szerinti juttatások kimutatását.
 A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékét.
 A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét.
 A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
 Mindazon elemeket, melyeket a jogszabály reá nézve kötelezően előírt.
A közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyása az általános rend szerint történik.
A közhasznú jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való bekintésről, ill. szolgáltatásai igénybe vétel módjáról felvilágosítást
adni, megküldeni.
Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbekintést kérővel történt megállapodás
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben
teljesíteni.
Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
A szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybe vétele módjáról az érdeklődőt személyesen,
vagy egyéb módon (pl. postai út) az elnök haladéktalanul tájékoztatja.
4. A számviteli politika főbb vonásai
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál
alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági
adótörvényben és a számviteli törvényben meghatározott leírási kulcsokkal került
meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a
beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a
beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.
A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba
vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.
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A közhasznú egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000 Korm.
rendelet 4. számú melléklete szerinti mérlegből, továbbá e rendelet 6. számú melléklete
szerinti eredménykimutatásból, valamint tájékoztató adatokból áll.
5. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemei a következők
5.1. Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:
Megnevezés
Bázisév
Összes bevétel
15.093
Összes ráfordítás
20.067
Adózás előtti eredmény
-4.974
Tárgyévi eredmény
-4.974
5.2. A bevételek részletezése
Megnevezés
Központi költségvetéstől
Szja 1%
Egyéb támogatás
Pályázati úton elnyert
támogatás
Közhasznú tevékenységből
származó bevétel
Tagdíj
Kapott bértámogatás
Egyéb bevétel
Kártérítés
Adományok
Összes bevétel
5.3. A ráfordítások részletezése
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítás
Személyi jellegű ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műv. Ráf.
Összes ráfordítás

Bázisév

Tárgyév
26.942
20.929
6.013
6.013
Tárgyév

0
36
17
9.919

0
59
4.933
15.099

421

3.994

32
1.469
2
317
2.880
15.093

40
1.298
3
0
1.516
26.942

Bázisév

Tárgyév
12.665
5.113
328
1.961
0
20.067

5.4. Személyi jellegű ráfordítások részletezése
Megnevezés
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetősek
Bérjárulékok
Összes személyi jellegű ráfordítás
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14.458
6.339
132
0
0
20.929

Tárgyév
5.433
269
637
6.339
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5.5. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
5.5.1. A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):
a) Pénztár:
205
b) Bank:
7.754
5.1.2. A saját tőke alakulása 2020. évben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Bázisév
Induló tőke/Jegyzett tőke
0
Tőkeváltozás/Eredmény
6.301
Lekötött tartalék
0
Értékesítési tartalék
0
Tárgyévi eredmény
-4.974
alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)
Tárgyévi eredmény
0
vállalkozási tevékenységből
Saját tőke
1.327

Tárgyév
0
1.327
0
0
6.013
0
7.340

5.1.3. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFtban):
Jövedelem:
Fel nem vett jövedelem:
SZJA
TB járulék:
Tagi kölcsön:

278
679
25
55
20

5.1.3. Az egyéb rövid lejáratú követelések sor az alábbi tételekből adódik (adatok E Ft-ban):
Szállítói túlfizetés:
Helyi iparűzési adó túlfizetés:
Szocho túlfizetés:

34
1
29

5.6. Tájékoztató kiegészítések:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma: 2 fő.
5.7. Egyéb kiegészítő információk:
Nincs olyan kötelezettségünk, amely jelzáloggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve
amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.
Az egyesület határidőn túli, valamint kétes kint levősége: 0 Ft.
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5.7.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának
alakulása:
Megnevezés Bruttó Tárgyévi Bruttó
Eddig
Tárgyévben Összesen Nettó érték
érték
beszerzés érték
elszámol elsz
elszámol
összesen értékcsökk értékcsökke écs.
enés
nés
Immateriális
0
0
0
0
0
0
0
javak
Ingatlanok és
1.081
0
1.081
78
22
100
981
kapcs.
Vagyoni
értékű
Műszaki
0
0
0
0
0
0
0
berendezések
, gépek,
járművek
Egyéb
3.641
0
3.641
3.346
110
3.456
185
berendezések
,
felszerelések,
járművek
Tenyészállato
0
0
0
0
0
0
0
k
Beruházások,
0
0
0
0
0
0
0
felújítások
Összesen
4.722
0
4.722
3.424
132
3.556
1.166
6. Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről
Avasi Közösségfejlesztési Programunk 2020. évi projektjei:
,,Megújulás- Jelenlét az Avasi lakótelepen” projekt
Támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás időtartama: 2020. január 1.- 2020. december 31.
Támogatási összeg: 11 000 000 Ft
 ebből a tárgyévre jutó összeg: 11 000 000 Ft
 tárgyévben felhasznált összeg: 11 000 000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Előzmények:
A Dialóg Egyesület 2002 óta végez közösségfejlesztői munkát Borsod-Abaúj-Zemplén
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megyében. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy összefogja a megyében dolgozó
közösségfejlesztőket a közös szakmai munka és fejlődés érdekében. Az első években főként a
kistelepülési fejlesztéseken volt a hangsúly, majd 2009-ben elkezdődött az avasi munka is.
2009-től különböző projektek keretében elkezdődött a területen meglévő partnerekkel való
kapcsolatépítés, valamint az itt élő emberek és körülmények feltérképezése. Az egyik avasi
projekt keretei között 500 kérdőíves felmérés készült az itt lakó avasiak körében. 2014 óta a
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Jezsuita Renddel közös konzorciumban a Megújulás –
Jelenlét az Avasi lakótelepen elnevezésű projektben dolgozunk a területen.
Munkánk fókuszában az itt élő emberek közösségi szintű képessé tétele van. Ennek során
támogatunk minden alulról létrejövő csoportosulást, legyen az szabadidős klub vagy a
lakókörnyezeten változtatni akaró szerveződés. A megmozdulások szervezésére az Avasi
Közösségi Kávézóban és a helyi settlemnet lakásban teret adunk, valamint munkatársaink
szakmai támogatást biztosítanak. Célunk, hogy a területen létrejöjjön egy olyan jól működő
társadalmi hálózat, amely képes felismerni a közös problémákat és célokat és azokat önállóan
tudja kezelni és elérni.
Avasi közösségfejlesztői munka – Megújulás:
A 2020-as év avasi szakmai munkáját alapjaiban meghatározta a COVID19 egymást követő
hullámai. A vírus miatt mind a tavasz közepén, mind pedig a tél elején fel kellett függeszteni a
közösségi terek működését, az átmeneti időszakban pedig korlátozottan tudtunk átállni az
online működésre. Az átmeneti időszakot is meghatározták a lezáráson túlnyúló korlátázások
(rendezvény tilalom, korlátozott létszám).
Programok/események/csoportok:
Az év fennmaradó részében az elmúlt évek intenzitásával folytak a különböző klubok és
közösségek tevékenységei az Avasi Közösségi Kávézó terében. Ilyen programok/ csoportok a:
 Ruhacsere-bere


Szólam Klub



Patchwork Klub



Kézműves Klub



Avasi Fotókör



Playback színház (próbák/előadások)



Kávé világnapja



Kávézó születésnap



Kávézó karácsony (zártkörű)



Avasi Ifi Fotókör

Kiegészült pár újabb kezdeményezéssel:
 Hastánc klub
10

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.
Címe: 3534 Miskolc, Szarkahegy u. 78. 1/1.
Adószáma: 18440779-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: 11.Pk. 63325/2002/4.
 Diótörő klub


Helloween party



Adománytaxi találkozó



Retró klub



Meditációs klub

A fentieken túl az évben meghatározó használója volt a térnek az Autonómia Alapítvány helyi
munkatársai, akik itt tartották szakmai megbeszéléseiket, valamint az általuk mentorált
különböző hátrányos helyzetű tanulók csoportos foglalkozásait.
A pandémia felfutásával beszűkült a lehetőség a miskolci ingatlan kezelő számára is, így a
nyár folyamán számos lakógyűlést tartottak a kávézóban, aminek során az itt élő emberek
jobban megismerhették a kávézó funkcióit is.
A Civic Europe – Capacity Building program helyi érintettségű programjait pedig szintén a
kávézóban szerveztük meg, így a helyi pályázók is betekintést nyertek munkánkba.
A Szilvás u. 19 alatti settlement lakásban elindult egy a helyi lakókat aktívan bevonó
kezdeményezés, amely egy általuk működtetett közösségi gyermekmegőrzőt hozott volna
létre, ezt kiegészítette volna egy, az egyesületi tagok által üzemeltett szolgáltatás alapú
társadalmi vállalkozás is. Sajnos a pandémia, a változó kapacitások és motivációk
következményeként a kezdeményezések elhaltak.
Az Avasi Paradicsom Közösségi Kert továbbra is aktívan működött alapvető funkcióiban, a
havi gyűlések jóval ritkábban kerültek megrendezésre, tekintve a számos veszélyeztetett korú
tagot. A tagság több új személlyel bővült és a következő évben céllá vált a csoport
önállósodása.
Az év elején sikerrel került lebonyolításra több közösségi beszélgetés, ahol a helyi
problémákat, értékeket és lehetőségeket beszélték át az itt élők, szakmai támogatásunk
mellett. Ebből a kezdeményezésből született több olyan ötlet, amelynek közösségi
megvalósítása elindult. Kisebb közösségi akciók megvalósultak, de sajnos a folyamatosan
változó körülmények ebben az esetben sem tették lehetővé a csoportok tartós megerősödését,
viszont a kisebb akciók szintjén sikereket értek el.
Vészhelyzet alatti működés:
Amikor a szigorítások és az országos járványhelyzet megkövetelte a kávézó zárva tartott. A
lezárási időszakok után és előtt fokozatos szigorítások és enyhítések léptek érvénybe. A teljes
lezárás alatt az önkéntesekkel való munka értelemszerűen lecsökkent, az egyéni
kapcsolattartás vált meghatározóvá. Kísérleti jelleggel indultak online próbálkozások, de ezek
se a célcsoporthoz, se az alapvető célokhoz nem illeszkedtek eléggé. Társadalmi
felelősségvállalás részeként több önkéntes maszkkészítéssel segített a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatnak, illetve a kávézónak.
A teljes lezárást megelőző időszakban a kávézó félzárttá vált, tehát kisebb csoportok,
alkalmanként használták a kávézót. A tér zárását, nyitását és a felügyeletet főként az
önkéntesek végezték.
Finanszírozás:
11

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.
Címe: 3534 Miskolc, Szarkahegy u. 78. 1/1.
Adószáma: 18440779-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: 11.Pk. 63325/2002/4.
Mivel a pandémiától részben függetlenül is kérdésessé vált a közösségi terek finanszírozása,
ezért megerősödtek a törekvések az önellátás irányába.
Az egyik irány a tér aktívabb bérbeadása, amely természetesen nem mehet az alapvető
funkciójának a rovására. Ebben a konstrukcióban a teret potenciálisan használó egyén/csoport
három
kategóriába
kerülhet:
helyi/nonprofit/civil,
profitorientált/fizetősképzés/magánrendezvény és a kettő közötti átmenetek. A három
kategória, három különböző árazási kategóriát tesz lehetővé. Ennek pontos jogi hátteréről
folynak az önkormányzati egyeztetések.
A másik irány a helyiek és önkéntesek által létrehozott helyi termékek értékesítésé. Ezzel el is
indult egy pilot projekt, aminek során nagy arányban értékesítésre kerültek a helyi termékek.
A jövőben a kínálat bővítése és az értékesítés kidolgozásán lesz a hangsúly.
Avasi Közösségi Terek:
A 2020-as év elejétől egy aktív közös munka kezdődött el a különböző avasi közösségi terek
között, amelynek fő fókusza a közös tapasztalatcserén, kommunikáción és programokon van.
A hat közösségi teret tömörítő együttműködés a tavalyi évben közös programot is szervezett,
valamint rendszeresen találkoztak a terek képviselői. A vírus lecsengése után az
együttműködés további erősítése a cél.

Civic Europe - Capacity Building program:
Támogató megnevezése: MitOst e.V.
Támogatás időtartama: 2020.09.01.-2022.02.28.
Támogatási összeg: 30.633,00 euro
·
ebből a tárgyévre jutó összeg: 896,44 euro
·
tárgyévben felhasznált összeg: 477,90 euro
Támogatás típusa: vissza nem térítendő

2020 szeptemberében egy nemzetközi program részeként elindult Keleti szél nevű
kapacitásfejlesztő programunk, amely a tervek szerint 2021 év végig fog tartani. A
nemzetközi program vezetője a MitOst (most: Commit) németországi egyesület, a program
Magyarországon, Romániában és Lengyelországban valósul meg. Magyarországi partnereink
a debreceni Alternatív Közösségek Egyesület, akikkel közösen valósítjuk meg a programot.
A program fő célja, hogy az ún. „civil sivatagok” eltűnjenek, az olyan helyek, ahol nem
megfelelő a civil infrastruktúra, az alulról jövő társadalmi kezdeményezések kibontakozására
kevesebb lehetőség van. A program megvalósítása több szinten megy végbe, egyrészről a
nyertes csoportok létrehoznak egy helyi szinten ható projektet, amellyel egy adott társadalmi
problémára reagálnak, másrészről pedig részt vesznek egy olyan fejlesztési folyamatban,
amely megerősíti őket belső és külső működésükben, saját igényeik mentén.
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A program első négy hónapjában a következő lépések történtek meg:
 megtörtént a helyi (Észak-Magyarország, Észak-Alföld) civil szféra általános
szükségleteinek felmérése (workshopok: Miskolc, Debrecen, online)


pályázat kiírása



a képzési események témáinak meghatározása



pályázatok fogadása



a pályázatok elbírálása – első kör



kiértesítés

A következő évben fog megvalósulni :
 a résztvevőkkel való személyes interjúk a szükségletekről


a második körös továbbjutók meghatározása



hat egyedi tartalmú képzési alkalom a lokális és saját igényeik mentén



projektek megvalósítása



a csoport szintű mentorálás



a teamcoaching és playback (kapcsolatok erősítése)

Az egész programot szoros együttműködés jellemzi a nemzetközi partnerekkel, akikkel közös
alapokon, de mindenki a saját területéhez igazítva implementálja a programot. Továbbá
nagyon erős az A.K.E.-vel való közös munka, amely jó alapja lehet a jövőbeli regionális
együttműködésnek is.
Készítette: Csere Áron

Értékünk a közösségünk
EFOP-1.3.7-17-2017-00253
A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az „Értékünk a
közösségünk!” című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7.-17, „A társadalmi
kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége
bővítésével” című pályázati felhívásra nyújtott be. Konzorciumi partnerként a miskolci Dialóg
Egyesület a közösségfejlesztés területén vállalt feladatokat.
Támogató megnevezése: EFOP
Támogatás időtartama: 2019. márciusától 2021. augusztus
Támogatási összeg: 7 092 000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
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A Dialóg Egyesület által vállalt szakmai munka bemutatása:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében cigány közösségek szerveződésének támogatása
görögkatolikus cigánymissziós iroda partnerségében
A programban a görögkatolikus egyházközség vezetők közösségi szemléletformálása és a
roma emberek társadalmi szerepvállalásának erősítése a cél, e két helyi erőforrás
együttműködését támogatjuk. Az együttműködések támogatásával olyan közösségek
erősítését célozzuk, amely nemcsak az érintettek (egyházközségi és roma szereplők), hanem a
települések jobb életminőségéhez vezethet.
A projekt keretében a Miskolci Egyházmegye területén cigánypasztorációban aktív
görögkatolikus lelkészeknek és lelkipásztori kisegítőknek több tevékenységben való
részvételre nyílik lehetősége.
Első lehetőségként az egyházközség vezetői számára vezetői készségekben és közösségi
szemléletben való együttgondolkodást biztosítottunk 2x2 napos elvonulás során Egerben és
Noszvajon, s ezzel párhuzamosan roma kisegítőknek tartottunk tréningalkalmakat.
Majd közösségi tervezést célzó műhelymunkát szerveztünk 2019 őszén összesen három
alkalommal, ahol az egyházközség vezetők, az aktív egyházközségi szereplők együtt vehettek
részt. A műhelymunka ráépül azokra a tréningekre és workshopokra, amelyeket 2019 tavaszán
és nyarán szerveztünk a görögkatolikus lelkészeknek és lelkipásztori kisegítőknek vezető- és
közösségfejlesztési témakörben, majd tereplátogatásokkal kiegészülve további kapcsolatokat
épített.
A műhelymunkák és a tereplátogatások eredményeként 10 településen készült el
közösségfejlesztési terv, azokkal a helyi érintettekkel, akik szeretnének továbbhaladni velünk
a közösségfejlesztés megismerése és megtapasztalása útján. Három településen aktívabb a
közösségfejlesztési terv megvalósításának támogatása: Rakaca, Homrogd, Sajópetri, illetve
lehetőségekben gazdagodhatnak Ózdon, Felsővadászon, Miskolcon, Mezőzomboron,
Múcsonyon, Selyeben és Felsőregmecen. A program során egy olyan roma csoport készségeit
erősítjük, akik helyi értékeik felhasználásával válnak képessé a görögkatolikus egyházközség
vezetők támogatásával a roma emberek társadalmi szerepvállalására.
2020. évben a pandémiás időszakban a közösségfejlesztésben aktív maradt települések:
Homrogd, Rakaca, Sajópetri. Ezen folyamatok kísérésével párhuzamosan olyan roma fiatalok
bevonásával kezdtünk el dolgozni 2020. nyarán egy Mobilizációs táborban, akik egy-egy
helyi közösségi cselekvési akció megszervezésével nyernek tapasztalatot társadalmi
szolidaritás terén.
Készítette: Sélley Andrea, Mozgó Mónika
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Egyéb szakmai programok:
•
Egyesületünk részvétel fejlesztése témában együttműködést kezdeményezett 2020.
áprilisában Miskolc Város Önkormányzatával, amelynek keretében a részvételiség
erősítésében, és a részvételi költségvetés lehetőségében szeretnénk kísérletezni. Ennek
érdekében szakmai együttműködés keretében vállaltunk önkéntes tevékenységet a
részvételiség kereteinek kidolgozásában, illetve tanulást segítő projektekben vállalunk
szerepet lehetséges nemzetközi pályázatok segítségével 2 fő tagunk (Csere Áron, Sélley
Andrea) kapacitásával.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szervezeti működtetés:
Működésünk finanszírozása az alábbi forrásokból valósult meg:
- célszerinti tevékenységek ellátását vállaltuk az alapfeladataink finanszírozása érdekében (pl.
Magyar Ökomenikus Segélyszervezet számára playback színházi előadás, Egri Roma
szakkollégium számára képzések, kompetenciafejlesztések,..).
- szja 1%
- adományok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Belső képzések, szakmai és szervezeti ügyek:
- Részvétel a Nyári Egyetemen Kunbábonyban, és a Közösség konferencián ami egyben
szakmai képzés is a tagok számára. Civic Europe, és a VIA programjában való részvétel
közép európai térségének civil partnereivel.
- A projektteamek folyamatos kommunikációja, munkája jellemző, valamint kapcsolattartás az
együttműködő szervezetekkel és az önkéntesekkel. Emellett eltérő rendszerességgel
találkozunk aktív tagjainkkal, amelyen a vezetőség és a szakmai feladatokat ellátó tagság
megosztja a futó programok haladását, tapasztalatát. A tagság kapcsolattartása leginkább
online levelezőlistán történt az éven.
- Szervezeti feladatok: bizonylatok kezelése (pt, bank), számlák rendezése; nyilvántartások
vezetése; közgyűlési dokumentumok vezetése, nyilvántartása; kapcsolattartás (honlap,
közösségi oldalak működtetése, tagok felé kommunikáció); marketing. A szervezeti feladatok
elvégzése a projektekben dolgozó munkatársakra és az elnökre hárulnak.
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- Szervezeti dokumentáció tárolása, irattározás több helyszínen valósul meg az iroda
felszámolása miatt: az egyesületi elnök , az egyesületi titkár magánlakásán és az avasi kávézó
és settlement lakás telephelyeken.
- Hivatalos telephelyeinkkel kapcsolatos ügyintézések kevésbé hangsúlyosak, Arnót és
Hidasnémeti településeken lévő telephelyeink inaktívak az egyesület életében, érdemes
átgondolni a jövő szempontjából fenntartásukat.
- Szervezet képviselete szakmai programokon, konferenciákon az éven jellemzően a Miskolc
MJV önkormányzatának Részvételi koncepciója, és az Avasi munka kapcsán valósult meg
- Ebben az évben is előtérbe helyeztük a környezeti fenntarthatóságot. A levelezéseink e-mailben történnek és csak a legszükségesebb dokumentumokat nyomtatjuk, valamint postázzuk. A
telephelyen vagy a nem Miskolcon történő megbeszéléseink alkalmával egyeztetünk, és annyi
autóval indulunk el, amennyi feltétlenül szükséges. A legtöbb távolabbi munka elvégzéséhez
legtöbbször vonattal utazunk a költségcsökkentés és a környezet megóvása végett.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialóg Egyesület 2021. évi tervei

2021. évi szakmai tervek:

1.Avas
Az avasi működést több ponton új lábakra helyezzük. A fenntartást több helyről kell
biztosítani.
1.1.Források:
1.1.1.Önkormányzat:
Mivel a közösségi tér fenntartása önkormányzati feladat is, ezért remélhetőleg a
közeljövőben a részvételi pontok hálózatának egyik elemeként biztosítva lesz az
önkormányzati részfinanszírozás.
1.1.2. Szolgáltatások/termékek:
Az A.K.K. fenntartásában példamutató lehet a városszerte létrejövő további közösségi
terek számára . Olyan lehetséges bevételi forrásokat keresünk, amely az adott helyeket
„tulajdonló” közösségek szabadon elkölthető forrásai lehetnek:
- saját termékek, amelyek két csoportba oszthatók, az egyik az olcsóbban/egyszerűbben
elkészíthető termékek, melyeknél a hangsúly az adott közösség/tér támogatásán van,
valamint a drágább/nehezebben elkészíthető termékek, ahol a fő hozzájárulása a térnek az
értékesítési felület és a pénzügyi elszámolási háttér. A teljes jogi és gazdasági feltételek
tisztázása még előttünk áll.
- a helység alkslmi bérbeadása szintén opció, ennek pontos jogi keretei továbbra se
100%-osan biztosak, de több általános gyakorlatból következően hasonló szerződéssel

16

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.
Címe: 3534 Miskolc, Szarkahegy u. 78. 1/1.
Adószáma: 18440779-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: 11.Pk. 63325/2002/4.
rendelkező helyek használják pénzszerzési céllal az ingatlant, igaz a további bérbeadás
egy speciális eset. A használók körét három csoportba lehet osztani: a teljesen
profitorientáltak, a helyi vagy országos társadalmi célú események ill. a
szomszédságokhoz köthető események, valamint a kettő közti átmenetek. Három reális
árkategóriát kell meghatározni nagy belső rugalmassággal. Figyelni kell arra, hogy a
profitorientált (esetleg a többi „külsős” esemény) egy bizonyos arányt ne lépjen túl, ne
menjen az egyéb szakmai munka rovására. Az események felügyeletében nagy szerepe
lesz az önkénteseknek.
1.1.3. Projekt alapú finanszírozás:
Továbbra is számítunk helyi fejlesztési munka szakmai támogatását biztosító
hosszabbtávú projektre. Az egyik ilyen irány lehet a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton
keresztül források bevonása. Ennek segítségével legalább középtávon biztosíthatóvá válik
a szakmai munka.
Önálló pályázati kapacitásunkat a Városi Civil Alap új támogatási rendszerében Avas
központtal, de városi akcióterülettel tervezzük majd a fenti szakmai tartalommal,
kiegészítve egy kommunikációs kampánnyal, ami hosszú távon fundraising tudást ad a
szervezetnek.
1.2. Szakmai irányok:
1.2.1. Önkéntesekkel való munka:
Az avasi munka egyik gyengítő tényezője a nagyfokú fluktuáció. Ennek egyik megoldása
lehet, ha szakmai munkánkhoz egy olyan önkéntest csatolunk fizetett állásban, aki a helyi
közösségfejlesztésben hosszútávon is érdekelt lehet helyi kötődése miatt. Erre alkalmas
lehet Szabó Gitta, aki hozzáállásában megfelelő személy.
A munkájának fókusza a régi és potenciális új önkéntesekkel való munka, amelyben
hangsúlyos szerephez jutnak a közösségi cselekvések és a meglévő problémák és célok
minél újabb megközelítése.
1.2.2. Közösségi cselekvések:
A közösségi cselekvéseknél több fő irány lehetséges, akár egymással párhuzamosan is. Az
egyik az önkéntes bázis motiválása közösségi cselekvésekre. Másik lehetséges út a 2020
évelejéhez hasonló városrészi közösségi beszélgetések, amelyeknél a kezdetektől fontos
hangsúlyozni a közösségi cselekvések fontosságát, elválasztva az olyan közügyektől,
amelyekre nincs hatása az itt élőknek. Végül pedig a terepalapú bevonást is új alapokra
lehet helyezni (várom az ötleteket).
1.2.3. Avasi Közösségi Terek:
Munkánkat kiegészíti és segíti a többi avasi közösségi térrel való együttműködés,
elsősorban a M.M.Sz. játszótérrel, az Avasi Tanodával és az Ökumenikus seg.szerv.
közösségi terével, másodsorban a Móra Ferenc Könyvtárral és a Meszegyi közösségi
terével. Nyitottság mutatkozik a közösen szervezett nagyobb helyi programok
megvalósítására. Ezekből potenciálisan évi 3-4 is létrejöhet. Össze lehet kötni a különböző
közösségi tereket használó embereket és önkénteseket, hogy megismerjék egymást és a
különböző avasi tereket.
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A többi résztvevő kevésbé nyitott, de hangsúlyt fektetnék az önkéntes bázisok saját
ötleteire, terveire és azok megvalósítására. A többi résztvevő szerint az ötletelés nehéz a
bevont csoportok számára, nem nyitottak felé. Emiatt és az előző két pontban említett
célok miatt fontos lenne egy olyan új módszer kidolgozása, beépítése, amely az
önkéntesek és itt élő emberek számára megteremti azt az inspiráló közeget, amelyben
újító ötleteket tudnak létrehozni.
2. Miskolci részvételiség
Egy éve kezdődött el a miskolci részvételi koncepcióról való közös gondolkodás az
önkormányzattal, a koncepció létrehozásában a Dialóg Egyesületen túl részt vett több
helyi civil szereplő is. A tovább lépéseket akadályozza az önkormányzat anyagi helyzete
valamint a koncepció elfogadását akadályozó remélhetőleg valós jogi problémák.
2.1. Részvételi pontok:
Az 1.1.1.-ben említve az egyik lehetséges finanszírozási forma az önkormányzat
részfinanszírozása. Ha a körülmények megfelelőek lesznek létrejöhet több olyan pont a
városban, ahol az önkormányzat és a miskolciak kapcsolódhatnak. Ezek a helyek az
alapjai a kétirányú kommunikációnak, ahol az önkormányzat kikérheti, becsatornázhatja a
helyi véleményeket, valamint az itt élő emberek alulról jövő kezdeményezési kaphatnak
egy szabályozási keretet, amelyben megvalósulhatnak.
2.2.Részvételi költségvetés:
A részvételi költségvetés egy igen speciális módját dolgoztuk ki, amelyben a képviselői
keretek egy része szolgálhat fedezetként a költségvetésre. Sok szempontból optimálisabb
a városi szintű R.K., de ez egy hosszabb folyamata eredménye lehet. A koncepció szinte
minden pontján végleges, az egész részvételi tervezet elfogadása, valamint a működési
költségek biztosítása kérdéses még.
2.3. Közösségi gyűlés:
2.3.1. Közösségi gyűlés - Miskolc
A budapesti DemNet egyesület és az önkormányzat közös finanszírozásából jön létre a
miskolci közösségi gyűlés (módszerről: https://kozossegigyules.demnet.hu/). Ebben a
folyamatban leszünk aktív helyi partnerek. A módszer hosszútávon az önkormányzati,
ezen belül a részvételi működés egyik jó módszere lenne. Az önkormányzati források
kötöttsége miatt a legvalószínűbb, hogy egy nagyon tágértelemben vett zöld témával
kapcsolatban kerül megrendezésre a gyúlés.
2.3.2. Közösségi gyűlés – Civic Europe pályázat:
A DemNettel közösen adtunk be pályázatot a Civic Europe – Idea Challenge-ére. A
pályázatnál fontos, hogy valami égető társadalmi problémára adjon választ. A pályázatban
ötvözzük a közösségi gyűlés néhány elemét, valamint a mentorációra építő
közösségfejlesztési
folyamatokat. A projekt
célja,
hogy a
sajó-völgyi
energiaszegénységgel kapcsolatban összekösse a hátrányos helyzetű, a problémában
közvetlenül éríntett embereket és azokat a szereplőket, akik szociokulturális hátterükben
előnyösebb helyzetben vannak, környezeti ügyekben elkötelezetebbek, de a problémálnak
csak közvetett elszenvedői. A közös gondolkodásukból és projektötleteikből születhetnek
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olyan kezdeményezések, amelyek helyi szinten hozhatnak változást. A közös találkozót és
ötletelést egy hosszabb projektmegvalósítási fázis követi, ahol aktív mentoráció mellett
vihetik véghez a projektet és ezzel párhuzamosan építhetnek helyi támogató csoportot az
ügyük mellé. A projekt végső célja, hogy a program lezárás után legalább egy laza hálózat
részeként működjenek együtt a jövőben is és képviseljék a közös ügyeiket.
3.Oktatás:
Régi új irány az egyesületnek és a közösségi térnek az oktatási vonal erősítése.
Megerősödhetnek a szakmai civil képzések, de ugyanígy nagyobb hangsúlyt fektethetünk
az általános demokratikus nevelésre és oktatásra.
3.1. AKK – Civil Képzés:
A kávézó egy olyan hellyé válhat, ahol az egyesületi tagság és a szakmai partnerek
kidolgozott struktúrában adhatják át a szükséges tudást, készségeket és attitűdöket a
különböző célcsoportoknak.
3.1.1. aktív közösségek:
Elsődleges célcsoport azok a már aktív közösségek, amelyek tovább akarnak lépni
szervezettésgükben és egyéb belső igényeik mentén. A célcsoportok területileg szűkebben
miskolcról, tágabban véve viszont az egész megye területéről jöhetnek. Továbbadható
tudásunk lehet a közösségi terek üzemeltetésétől kezdve, a cselekvések szervezésén
keresztül egészen az érdekérvényesítésig.
3.1.2. aktív egyének:
Célcsoportok lehetnek azok az egyének, akik saját környezetük formálói szeretnének
lenni, de ehhez nincsenek meg az eszközeik. Náluk első lépésként a bevonás, illetve a
helyi igények módszeres megismerésén lehet a hangsúly.
3.1.3. önkormányzati dolgozók – részvételi pontok:
A részvételiségi munkánk tapasztalata, hogy nagyon nagy igény és szükség van az
önkormányzati dolgozók szemléletformálásán. A részvételi folyamatok elindulásával
közösen képzést lehet építeni a részvételi folyamatban közvetlenül vagy közvetve éríntett
munkatársak, illetve a potenciális részvételi pontok munkatársak szemléletformálására.
Hatékonyabb, ha inkább közös workshop sorozat formájában építjük fel, mivel így a
részvételi hajlandóság erősödhet.
3.2. Fiatalok képzése:
Az utánpótlás és a tevékenység bővítésének jó lehetősége a fiatalokkal való
együttműködés, különböző szinteken.
3.2.1. Egyetem:
A következő időszakban újra kell építeni a kapcsolatokat az egyetemi tanszékekkel, főként
a bölcsészettudományi és társadalomtudományi intézettekkel. A tanulók számára tartalmas
gyakorlati helynek kell lenni az A.K.K.-nak, ahol aktivitástól függően akár saját mini
projekteket is fútathatnak.
3.2.2. Erasmus:
Tervezzük bekapcsolódni a pandémia lecsengése utána a nemzetközi Erasmus
programban, amelynek keretében külföldről 1-2 önkéntest fogadnánk. Mivel idegennyelvű
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gyakornokokról van szó ezért számukra speciális tevékenységeket kell kitalálni.
Kézenfekvő irány a nyelvi oktatás, valamint az egyetemen jelenlévő nagyszámú
idegennyelvű diákokkal való közös munka.
3.2.3. Erasmus Berlin:
Egy együttműködés részeként egy berlini magyar civil szervezet külföldön tanuló
diákokat fog bevonni a helyi társadalmi életbe. Mivel a diákok többsége hazatér ezért
itthoni szervezetek számára szeretnének önkéntes bázist, aktív állampolgárokat
becsatornázni, akik a német tapasztalatok után a helyi közügyekben vállhatnak aktívvá.
Egyesületünk lenne az egyik ilyen hely debreceni, pécsi és szegedi partnerek mellett.
3.2.4.. CKA pályázat:
A CKA google pályázatában fiatal hátrányos helyzetű gyerekek digitális oktatásában
segítenénk. A programban a fő irány az Avasi Tanoda gyerekeinek és a Görögkatolikus
Roma Szakkolégium egyetemistáinak összekapcsolása, amelyben utóbbi idősebb
korosztály mentori szerepbe kerül.
3.2.5. Egyéb ötletek:
További lehetséges pályázati írás indulhat a fiatalokat célozva a demokráciára nevelést/
társadalmi ügyek fontosságát célozva, valamint a korai pályaválasztás segítése
hátrányoshelyzetű fiatalok számára. A pályázatok kigondolásához, megírásához érdeklődő
és kompetens potenciális munkatársak szükségesek.
4. MitOst – Capacity Building:
2020. szeptemberétől folyik nemzetközi kooperációban a kapacitásépítő programunk. A
pályázat kiíráson, a résztvevők kiválasztásán, a belső igények felmérésén (folyamatos), a
szerződések megkötésén, valamint az első kettő képzési alkalmon túl vagyunk. Saját és a
résztvevők munkáját nagyban nehezíti a kialakult járványhelyzet.
4.1. megvalósítás előtt álló elemek:
4.1.1. képzési alkalmak:
Még négy képzési alkalomra lesz megrendezve számukra. Reményeink szerint minél több
élőben, a saját terepeiken. A négy esemény fő témái:
- közösségi szemlélet, bevonás és képessé tétel, partnerségek
- civil szervezeti tudások, szervezetté válás, társadalom és önnön magunk viszonya,
sztereotípiák, civil partnerségek, hálózati törekvések
- forrásszervezés, fundraising, tudásmegosztás, közösségi szemlélet
- stratégiatervezés, érdekérv
4.1.2. Egyén módszerek:
A fenti képzési témákat kiegészíti a Playback által támogatott hálózati kapcsolatépítés,
valamint a teamcoaching.
4.2. Tudásmegosztás:
Az egész projekt tapasztalatait, a jógyakorlatokat, a német kollégák által biztosított
„toolbox-szal” kapcsolatos tudást megosztjuk a helyi és országos partnerekkel, mini
konferencia és publikációk segítségével.
4.3. További együttműködés:
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Amennyiben folytatódik a projekt tovább akarjuk vinni az eddigi folyamatokat új
résztvevőkkel és az idei résztvevők további támogatásával. A projekt folytatásától
függetlenül tovább erősítjük az együttműködést debreceni partnereinkkel az Alternatív
Közösségek Egyesületével potenciális közös projekteket keresve.
5. Értékünk a közösségünk
EFOP-1.3.7-17-2017-00253
A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda partnerségével visszük az
„Értékünk a közösségünk!” című programot, amelyben egyesületünk a közösségfejlesztés
területén vállalt feladatokat.
2021. évben 3 településen (Homrogdon, Rakacán, és Sajópetrin) zajlik közösségfejlesztő
munka utánkövetése, illetve 3 közösségi akció támogatását tervezzük ifjúsági
közösségfejlesztés támogatásával. A program akciói erre az évre terveződnek, amelyek
után egy kiadványban mutatjuk be a program tapasztalatait és egy konferenciával zárjuk a
projektet 2021. augusztusában.
6. Egyéb projektek
6.1.Új Nap, Új Remények - fundraising
A Civil Iránytű helyi koordinátoraiként veszünk részt. A követek segítségével való
pénzgyűjtési akció részletei: http://www.unur.civiliranytu.hu/. A projekt koordinációja és a
bevonása mellett saját kampánnyal is indulunk aminek a célja a közösségi kávézó fűtés
korszerűsítése. A potenciális résztvevők valamint a saját követeink megtalálása még
előttünk áll.
6.2. DemocracyLab
Szintén nemzetközi partnerségben az AKE-vel együtt egy online beszélgetést szervezünk
a populizmus és a COVID kapcsolatáról. A meghatározott tematikával és módszerrel
(world café) megrendezett esemény tapasztalatairól írásos összegzés készül, amely egy
nemzetközi tanulmány része lesz.

2021. évi szervezeti tervek:
 Szervezeti működésben a 2020. évben a ’fiatalodás, frissülés” volt az év kulcsszava,
aminek keretében 4 új tagunkat köszöntöttük. A 2021. év kulcsszava „az új
generáció”, ennek egyik eleme, hangsúlya a vezetőváltás, vezetőségváltás.
 Az elmúlt időszakban megvalósult az elnökségi ülések gyakoribb rendszeressége, az
éven a változás hozzátehet ennek tudatosságához, ami támogatóvá lehet az átlátható,
és látható szervezeti működtetés terén, ami a szervezetben erősítheti a belső
kommunikációt.
 A honlap újjáélesztése után érdemi lehet annak újragondolása.
 A civil szervezetek átalakuló életét kóstolgatva, az általunk működtetett közösségi
terek kapcsán az adományozási kultúra és a fenntarthatóság egyéb lehetőségeiben
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tovább kísérletezünk. Ennek egyik lehetősége, egy állandó menedzser és/vagy
fundraising munkatárs megtalálása.
Összeállította: Csere Áron, Sélley Andrea
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