
  

 

 

 

 



HÍREK, AKTUALITÁSOK 

FIGYELEM - ISMÉT CSALÓK A VONAL MÁSIK VÉGÉN! 

Ismét csalók a vonal másik végén! Arany oldalakra, telefonkönyvre stb. való hivatkozással 

keresik a civil szervezetek döntéshozóját. A telefonálóknak még a feljelentés említésére sem 

rebben meg a hangjuk, folytatják monológjukat. 

Bátran szakítsák a vonalat!  

A forgatókönyv azonos: kamu szerződés és megerősítő telefonhívás 

A telefonkönyves csalók rendszerint ugyanazt a módszert alkalmazzák, kamu szerződést 

küldenek és állítanak ki a gyanútlan vállalkozás számára, majd telefonon is felhívják a cégeket, 

ahol egyeztetni akarnak a hátralék miatt. A szerződésben az szerepel, hogy a vállalkozás egy 

évig megjelent valamelyik telefonkönyv felületén különböző összegekért, a szolgáltatás pedig 

a hátralék kifizetésével lemondható. 

Partnercégünkhöz is ilyen hívás futott be - természetesen magántelefonszámról -, ám amikor 

a kontakt személy elérhetőségét kérték visszahívást ígérve, a csaló egyszerűen bontotta a 

vonalat. Milyen meglepő?! 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korábban már több ízben felvette a kesztyűt a csalókkal 

szemben, egy 2015-ös tájékoztatójukban külön felhívták a figyelmet arra, hogy senki ne 

hagyja becsapni magát ilyen kamu számlákkal. 

 



 

KORMÁNYRENDELET VÁLTOZÁS 

Tájékoztatjuk a civil szervezetek vezetőit, képviselőit, hogy a 2021. június 1-jétől hatályos 

kormányrendelet értelmében ismét tarthatók küldöttgyűlések a tagok személyes 

részvételével: 

289/2021. (V.31.) Korm. r. a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) 

Korm. rendelet módosításáról “3. § *  (1) A jogi személy döntéshozó szervének ülése – ideértve 

küldöttgyűlést és a részközgyűlést is – megtartható a tagok személyes részvétele mellett.”  

 

 

TÁJÉKOZTATÁS – A VESZÉLYHELYZET ALATT LÉTREHOZOTT 

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYOKRÓL 

Közhasznú az a veszélyhelyzet ideje alatt létrehozott alapítvány – ideértve azt is, ha a 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a veszélyhelyzet ideje alatt nyújtják be a bírósághoz –, 

amelynek kizárólagos alapcél szerinti tevékenysége olyan természetes személyek segítése, 

számukra elsődlegesen anyagi, mentális, illetve szociális támogató szolgáltatások 

biztosítása, akiknek hozzátartozója a COVID-19 világjárvány okozta megbetegedés 

miatt hunyt el – derül ki a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó 

eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló kormányrendelet 2021. május 14-én kihirdetett 

módosításából. 

Ezen alapítványok esetében a közhasznú szervezetté minősítés törvényi feltételei nem 

alkalmazandók, a közhasznú jogállás az alábbiakban hivatkozott rendelet alapján illeti 

meg az érintett alapítványt. A bíróság a közhasznú minőséget az alapítvány 

nyilvántartásba vételekor hivatalból jegyzi be. A fenti feltételeknek megfelelő, már működő 

alapítványok esetében pedig a 248/2021. (V. 14.) Korm. rendelet szerinti módosítás 

hatálybalépését követő 60 napon belül benyújtott kérelemre kerülhet sor a közhasznú minőség 

nyilvántartásba történő bejegyzésére. 

• Joganyag: 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet veszélyhelyzet során a személy- és 

vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli 

bevezetéséről 

• Módosította: 248/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 

• Megjelent: MK 2021/89. (V. 14.) 

• Hatályos: 2021. 05. 15. 

• Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000003.txt
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000502.KOR&txtreferer=00000003.txt
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000502.KOR&txtreferer=00000003.txt
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000502.KOR&txtreferer=00000003.txt#lbj2id8614
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100248.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000502.KOR&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100248.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT


  

KUPAKGYŰJTŐ SZÍV TATABÁNYÁN – CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSRE 

Cégek és magánszemélyek támogatásának köszönhetően kupakgyűjtő szív létesült 

Tatabányán az OBI Áruház előtti területen. A civil kezdeményezés a Turul’s Miners 

Sportegyesület tagjainak köszönhetően valósult meg. A kupakokból befolyó összeget az 

egyesület minden esetben jótékony célra használja fel. Elsőként a Most mint soha Alapítvány 

kerül támogatásra. 

Forrás: https://www.facebook.com/110985000372547/posts/342190110585367/?d=n   
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CIVIL SZERVEZETI BEMUTATKOZÓ 

CSOLNOKI BÁNYÁSZ HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

A Csolnoki Bányász Hagyományőrző Egyesület a 110 éves Bányász Művelődési Ház 

épületében önkéntes közösségi munkával létrehozott bányászat- és ásványgyűjteménnyel a 

dorogi szénmedence, ezen belül is Csolnok község közel 200 éves bányászatának állít emléket. 

Az 5 beltéri helyiségben a bányászkodás változatos tematikájú tárgyi emlékei és 

dokumentumai mellett a mintegy 200 millió éves tájegység földtani keresztmetszetét bemutató 

ásvány- és kőzetgyűjtemény is látható. Az épület mögötti udvarban a különböző 

bányatérségeket megjelenítő, mérethű szabadtéri kiállítás várja a látogatókat. A gyűjteményt 

az egyesület elhívatott önkéntesei gondozzák és fejlesztik folyamatosan, melyhez Csolnok 

Község Önkormányzata, a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, a Csolnoki Német 

Nemzetiségi Önkormányzat, a Budapesti Kisvasutak Baráti Köre és más civil szervezetek, 

bányászati szakmai és érdekképviseleti szervek, valamint vállalkozók támogatását élvezi. A 

bányászati és ásványgyűjtemény az országos Kéktúra nyomvonala által érintett Szent Borbála 

Bányásztemplom közelében, korhű környezetben állít emléket nemcsak Csolnok, hanem az 

egész dorogi szénmedence bányászatának. A gyűjtemény előre egyeztetett időpontban 

tekinthető meg. 

Elérhetőség: Csolnoki Bányász Hagyományőrző Egyesület 

2521 Csolnok, Szent Borbála utca 5. 

Tel: +36-30- 587-3381, + 36-30-228-0878. 

E-mail: csbheinfo@gmail.com 

Facebook: Csbhe 
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PÁLYÁZATI HÍREK 

Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot 

hirdet: 

• hazai és határon túli, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek 

támogatására 

• tehetségsegítő szervezetek támogatására 

• speciális fejlesztést célzó programok támogatására 

Részletek: 

➢ https://emet.gov.hu/hazai-es-hataron-tuli-tehetseggondozo-tevekenyseget-vegzo-

szervezetek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-tszm-21/  

➢ https://emet.gov.hu/tehetsegsegito-szervezetek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-

httsz-21/  

➢ https://emet.gov.hu/a-specialis-fejlesztest-celzo-programok-tamogatasa-a-palyazat-

kodja-ntp-spec-21/  

A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet 

• családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. 

• civil szervezetek részére az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási 

feladatok támogatására. 

Részletek: 

➢ https://emet.gov.hu/csaladbarat-munkahelyek-kialakitasanak-es-fejlesztesenek-

tamogatasa-a-palyazat-kodja-csp-csbm-21/   

➢ https://emet.gov.hu/civil-szervezetek-1-es-tipusu-diabetesszel-kapcsolatos-

tajekoztatasi-feladatainak-tamogatasa-a-palyazat-kodja-csp-db-21/  

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. június 30. 

Forrás: https://emet.gov.hu/  

https://emet.gov.hu/hazai-es-hataron-tuli-tehetseggondozo-tevekenyseget-vegzo-szervezetek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-tszm-21/
https://emet.gov.hu/hazai-es-hataron-tuli-tehetseggondozo-tevekenyseget-vegzo-szervezetek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-tszm-21/
https://emet.gov.hu/tehetsegsegito-szervezetek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-httsz-21/
https://emet.gov.hu/tehetsegsegito-szervezetek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-httsz-21/
https://emet.gov.hu/a-specialis-fejlesztest-celzo-programok-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-spec-21/
https://emet.gov.hu/a-specialis-fejlesztest-celzo-programok-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-spec-21/
https://emet.gov.hu/csaladbarat-munkahelyek-kialakitasanak-es-fejlesztesenek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-csp-csbm-21/
https://emet.gov.hu/csaladbarat-munkahelyek-kialakitasanak-es-fejlesztesenek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-csp-csbm-21/
https://emet.gov.hu/civil-szervezetek-1-es-tipusu-diabetesszel-kapcsolatos-tajekoztatasi-feladatainak-tamogatasa-a-palyazat-kodja-csp-db-21/
https://emet.gov.hu/civil-szervezetek-1-es-tipusu-diabetesszel-kapcsolatos-tajekoztatasi-feladatainak-tamogatasa-a-palyazat-kodja-csp-db-21/
https://emet.gov.hu/


Járási Civil Pontok  

 

Hírlevél – 2021. június 

Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
2800 Tatabánya, Kós Károly utca 2. 

Telefon: 06-34/787-242, 20/236-2553 
E-mail: civil.kem@gmail.com, honlap: www.mntkem.hu 

Civil Pont neve Iroda címe E-mail cím Telefonszám 
Bakonyalja-Kisalföld 

Kapuja Vidékfejlesztési 
Egyesület 

Kisbér Városháza 
 2870 Kisbér, 

Széchenyi István utca 
2. 

info@bkkve.hu  20/322-6661 

Duna-Pilis Gerecse 
Vidékfejlesztési Egyesület 

2521 Csolnok, Szent 
Borbála utca 20. 

dunapgve@gmail.com  33/555-260 

Oroszlány és Térsége 
Civil Szervezetek 

Egyesülete 

Kölcsey Ferenc 
Művelődési Központ 

2840 Oroszlány, 
Szent Borbála tér 1. 

kelese@freemail.hu  20/473-8356 

Tata és Térsége Civil 
Társulás 

BorDó Ház 
2890 Tata, Fazekas 

utca 4. 

bordohaz.tata@gmail.com  20/927-0134 

Természetjáró Bakancsos 
Klub 

Bartók Béla 
Művelődési Ház 

2941 Ács, Zichy Park 
1. 

info@bakancsosklub.hu  20/917-7580 

mailto:civil.kem@gmail.com
http://www.mntkem.hu/
mailto:info@bkkve.hu
mailto:dunapgve@gmail.com
mailto:kelese@freemail.hu
mailto:bordohaz.tata@gmail.com
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