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A KORONAVÍRUS ÁRVÁIÉRT 
 
Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért 
 
Áder János köztársasági elnök úr és felesége, Herczegh Anita asszony alapítványt hoztak létre a 
koronavírus járvány során árván és félárván maradt gyermekek megsegítésére. Az alapítvány hosszú 
távon veszi szárnyai alá ezeket a gyermekeket, és kíséri figyelemmel sorsukat, hiszen célja az, hogy ne 
csak egy-két évig segítsék a gyerekeket, hanem legalább tizennyolc éves korukig figyelemmel 
kövessék életüket. Az anyagi támogatás mellett pszichológiai segítséget is nyújtanak, továbbá a 
nevelésben, oktatásban, ügyintézésben, munkakeresésben is egyaránt. 
 
A köztársasági elnök úr által létrehozott Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért 
nyilvántartásba vétele megtörtént, képviselője dr. Herczegh Anita Katalin, a köztársasági elnök 
felesége. 
A nyilvántartásba vétellel az alapítvány megkezdi hivatalos működését, így már anyagi támogatást és 
további felajánlásokat is kész fogadni. 
Az anyagi támogatás átutalásához szükséges banki adatok az alábbiak: 
A kedvezményezett neve: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért 
A kedvezményezett pénzforgalmi számlaszáma: 11705084-21448492 
Az anyagi támogatások banki utalásakor a közleményben a támogató saját nevét, valamint az 
„alapítvány támogatása” megjegyzést szükséges feltüntetni. 
Az alapítvány adószáma: 19302599-1-14 
A Kuratórium tagjai köszönik minden nagylelkű támogató felajánlását, amellyel hozzá kívánnak járulni 
a koronavírus betegségben elhunytak hozzátartozóinak megsegítéséhez. 
https://regoczialapitvany.hu/ 
 
 
PÁLYÁZAT 
 
Vágj hozzánk jó képet! 
 
Örömmel értesítünk Mindenkit, hogy a Civil Központ kibővült helyszíne újabb színfolttal gazdagodik: 
állandó és időszaki fotókiállításoknak ad majd otthont. 
Az ünnepélyes megnyitón mutatjuk be első időszaki fotókiállításunkat, amelynek témája Nógrád 
megye értékeinek, szépségeinek bemutatása tájképeken és természetfotókon keresztül. Szeretnénk, 
ha az első kiállításunk a megyében működő civil szervezetek tagjainak amatőr alkotásaiból állna 
össze. Kérünk Mindenkit, ha van ilyen jellegű fotója és szeretné ezt a kiállításunkon megjelentetni, ne 
habozzon, küldje el a nogradicivilkozpont@gmail.com e-mail címre június 18-ig. (Most nem a profi 
fotósok képeit várjuk. Számukra is kínálunk majd megjelenési lehetőséget a későbbiekben.)  
A fotó mellé kérjük, írjátok meg a készítő nevét, a civil szervezet nevét, a kép címét és hogy hol 
készült. Fontos, hogy a beküldött képek képformátumban, jó minőségben érkezzenek, hogy 
nagyméretű nyomtatásra alkalmasak legyenek. 



 

 

 
Városi Civil Alap 
 
Visszaszámlálás indul! Már csak pár óráig él a lehetőség! 
2021. május 21. (péntek) délig lehet beadni a Városi Civil Alap pályázatait! Még most sem késő 
elkezdeni, a pályázatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani! 
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben/ 
 
 
KÉPZÉS 
 
Hogyan működik egy civil szervezet? - Szervezeti kisokos - online képzés 
 
A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány képzése azoknak a szervezeteknek szeretne segítséget 
nyújtani, amelyek vezetői a civil életben még nem rendelkeznek jelentős gyakorlattal. 
A műhelyfoglalkozás témája: Szervezeti kisokos civil szervezeteknek 
A műhelyfoglalkozás időpontja: 2021. május 20.  16:00-19:15 (4*45 perc) 
A pandémia miatti jogszabályi korlátozások következtében a műhelyfoglalkozás online kerülnek 
megvalósításra, a Google Hangouts Meet-en keresztül. Amennyiben nem rendelkezik Google alapú e-
mail fiókkal kérjük, hozzon létre egyet, mert csak azzal nyílik lehetőség felcsatlakozni a 
műhelyfoglalkozásra. 
A műhelyfoglalkozás regisztrációjához kérjük, május 19-ig töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot: 
https://forms.gle/3MS2pbbc6ze7sfLS6 
 
 
HÍREK 
 
Figyelemfelhívás a 2020. és 2021. évi beszámoló nyomtatványokkal és a csatolt mellékletekkel 
kapcsolatban 
 
A civil szervezetek 2020. és 2021. évre vonatkozó beszámolójukat háromféle űrlapon tudják 
benyújtani: 
1) PK-641 (2020. évi), PK-741 (2021. évi) – Egyszerűsített beszámoló 
2) PK-642 (2020.évi), PK-742 (2021. évi) – Egyszerűsített éves beszámoló 
3) PK-643 (2020.évi), PK-743 (2021. évi) – Számviteli törvény szerinti éves beszámoló 
 
A beszámoló elkészítése során a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben foglalt előírások, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kell űrlapot 
választani. 
 
Az űrlapok közötti különbségről az alábbi linken, az 5. pontban olvashatnak részletes tájékoztatást: 
https://birosag.hu/civil-eljarasok/beszamoloval-kapcsolatos-tajekoztato/gyik/beszamolo-
benyujtasaval-kapcsolatos-gyakran-ismetelt-kerdesek 
Kérjük figyeljenek arra, hogy a kiválasztott űrlap típusa és az ahhoz csatolt melléklet tartalma 
összhangban legyen egymással! 
(https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-2020-es-2021-evi-beszamolo-
nyomtatvanyokkal-es-csatolt) 


