
  

 

 

 

 



HÍREK, AKTUALITÁSOK 

CIVIL ÉS EGYÉB CÉGNEK NEM MINŐSÜLŐ SZERVEZETEK SZÁMÁRA IS 

ELÉRHETŐ A BÍRÓSÁGI FIZETÉSI PORTÁL 

Az alábbi ÁNYK űrlapok használata során nyílik lehetőség az eljárási illeték Bírósági Fizetési 

Portálon keresztül történő kifizetésére: 

• PK-102 Alapítvány nyilvántartásba vétele 

• PK-102V Alapítvány adatváltozás nyilvántartásba vétele 

• PK-102T Alapítvány törlése 

• PK-106 Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem 

• PK-106V Magánnyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem 

• PK-106T Magánnyugdíjpénztár törlése iránti kérelem 

• PK-107 Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem 

• PK-107V Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzése iránti kérelem 

• PK-107T Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár törlése iránti kérelem 

• PK-108 Vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem 

• PK-108V Vegyes nyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem 

• PK-108T Vegyes nyugdíjpénztár törlése iránti kérelem 

• PK-21 Fellebbezés 

• PK-32 Egyéb kérelem 

• PK-36 Felülvizsgálati kérelem 

• PKT-01 Törvényességi felügyeleti eljárás indítása 

• PKT-02 Egyéb beadvány törvényességi felügyeleti eljárásban 

Forrás és további részletek: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/mar-civil-es-

egyeb-cegnek-nem-minosulo-szervezetek-nyilvantartasi   

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/mar-civil-es-egyeb-cegnek-nem-minosulo-szervezetek-nyilvantartasi
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/mar-civil-es-egyeb-cegnek-nem-minosulo-szervezetek-nyilvantartasi


VISSZATEKINTŐ 

Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház programok június-július 

A nyári időszakban a megyei CSEÖH „hagyományosan” a térség táboraiba ellátogatva a 

szemléletformálás, érzékenyítés jegyében előadásokat, esélyóra foglalkozásokat tart 

szakemberek közreműködésével. A magunk mögött hagyott időszakban a táborokon túl más 

helyszíneken, programokon is bemutatkozhattunk: 

Előadás-sorozat a FICSAK székházban - https://mntkem.hu/2021/06/21/mindannyian-

masok-vagyunk-erzekenyito-eloadas-sorozat-a-fiatal-csaladosok-klubjaban/  

III. Szabó Szonja Para Boccia Emlékverseny és Paraképzőművészeti Biennálé - 

https://mntkem.hu/2021/06/24/cseoh-info-stand-a-iii-szabo-szonja-para-boccia-

emlekverseny-es-parakepzomuveszeti-biennalen/  

  

https://mntkem.hu/2021/06/21/mindannyian-masok-vagyunk-erzekenyito-eloadas-sorozat-a-fiatal-csaladosok-klubjaban/
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Tatai Sportágválasztó - https:/ /mntkem.hu/2021/06/24/cseoh-info-stand-a-tatai-

sportagvalaszton/  

Esélyórák a megyeszékhelyen 

https://mntkem.hu/2021/06/29/esely-orak-a-grundfos-nyari-taboraban/  

https://mntkem.hu/2021/07/14/eselyorak-a-tatabanyai-nyari-taborban/  

https://mntkem.hu/2021/07/14/eselyorak-tatabanyan/  
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RENDEZVÉNY AJÁNLÓ 

KONFERENCIA EURÓPA JÖVŐJÉRŐL 

2021. május 9-én útjára indult az Európa jövőjéről szóló uniós konferenciasorozat, mely 

platformot biztosít az európai állampolgároknak, hogy megvitathassák Európa jövőjét, 

illetve részt vehessenek az ezzel kapcsolatos eszmecserében. 

Civil szervezetként is lehetőség van részt venni a programokon az alábbi módokon: 

➢ a szervezet megosztja ötleteit, 

➢ ellátogat egy hozzá közeli eseményre, vagy részt vesz egy online eseményen, 

➢ megszervezi a saját személyes és/vagy online eseményét a Konferencia részeként. 

A szükséges információk, többek között a különböző útmutatók is megtalálhatóak a 

Konferencia többnyelvű digitális platformján (futurEU.europa.eu) magyar nyelven is. 

Az esemény előtt regisztráció szükséges a platformon, majd feltüntethető a saját esemény a 

térképen. 

 

  

http://futureu.europa.eu/


 

„JÖVŐ VITÁI” – SZAKMAI FÓRUM FIATALOKNAK 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap első ízben, hagyományteremtő céllal, a „Jövő vitái” elnevezéssel 

szakmai fórumot szervez fiataloknak. 

A szakmai fórumnak a balatonfüredi Manuela Hotel ad otthont, 2021. július 25 – 28. között 

a 18-25 év közötti fiatalok számára, akik ingyenesen vehetnek részt a programon. 

Az esemény fókuszában többek között a fiatalok mentális egészsége, a felsőoktatás szerepe, a 

Zero Waste életmód áll majd. 

A Fórumra jelentkezni 2021. július 20-ig van lehetőség. 

További részletek és a jelentkezés módja az alábbi linken megtekinthető: 

https://futournet.hu/eletmod/jovo-vitai  

https://futournet.hu/eletmod/jovo-vitai


  

BEMUTATKOZÓ 

BEMUTATKOZIK A KPVDSZ MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Az intézmény 1976-ban kezdte meg működését Tatabánya – Újvárosban a KPVDSZ (Kereskedelmi 

Pénzügyi Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezet) által építtetett új létesítményben. 2004-ben a 

szakszervezet eladta a tulajdonát képező épületet Tatabánya Város Önkormányzatának. Az akkori 

helyi képviselő testület döntése alapján az épület átkerült a KASZ által alapított közhasznú 

alapítványhoz, a korábbi közművelődési funkció megtartása mellett. A 2004-ben alapított közhasznú 

alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága működteti a művelődési házat. 

Intézményünk 2020-ban is részt vett Tatabánya Megyei Jogú Város kulturális alapellátásában, 

amely egyrészt a városrész Tatabánya – Újváros művelődési központként, valamint a városi és 

regionális kiemelt kulturális programokon való közreműködést jelent. 

A szakmai prioritásunk három területe: 

1. Tatabánya - Újváros közösségi házaként való működés  

2. A Tatabányán működő nyugdíjas közösségek összefogása – módszertani központként való 

működés 

3. A táncművészet, azon belül is a színpadi táncok hagyományainak őrzése, ápolása és 

klubszerű működése 

A KPVDSZ szellemiségét, sajátos arculatát az a szakmai tevékenység határozza meg, amely 

elsősorban a kulturális értékek létrehozásával és közvetítésével valósul meg. Alapítás óta tagjai 

vagyunk a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének (TEMIE), amely hálózaton keresztül 

pályázhatunk.  

Alapfunkcióink között fontos szerepünk van különböző képzésekben, továbbképzésekben. Nagy 

hangsúlyt fektetünk a hagyományos művelődési tevékenységekre, így kis közösségeket, klubokat, 

csoportokat, köröket hoztunk és hozunk létre, működésüket mentoráljuk. Jelenleg 19 csoport 

működik az intézményben. Az éves munkaterünkben kiemelt szerepük van hagyományteremtő és 

hagyományőrző rendezvényeknek (Farsang, Pünkösd, Szüret). 

Kis létszámú, de a kultúra iránt elkötelezett dolgozói létszámmal működünk.  

Jó kapcsolatot építettünk ki társintézményeinkkel, országgyűlési képviselőnkkel, a város 

önkormányzatával és képviselőivel is. 

 



  



 

PÁLYÁZATI HÍREK 

ÚJ FELHÍVÁSOK A NEA KERETÉBEN 

2021. június 28-án 10.00 órakor megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból 

a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai. 

Az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek 

részére 2021.” című, NEAN-KP-1-2021 jelű pályázat célja a civil szervezetek működésének 

támogatása. 

A kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a 

számviteli beszámolójában feltüntetett adomány után járó tíz százalékos normatív 

kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg 

legalább 100.000,- Ft). Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési 

támogatás legfeljebb 750.000,- Ft értékig biztosítható. 

A pályázat beadási időszaka: 2021. június 28. 10:00 – 2021. július 28. 12:00 

Forrás, pályázati kiírás és útmutató az alábbi linken elérhető: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-

a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-4/  
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MAGYAR FALU PROGRAM FALUSI CIVIL ALAP PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

EREDMÉNYEK 

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi 

Civil Alap keretében 2021. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és 

feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásainak eredményei, melyek a 

BGA Zrt. oldalán, az alábbi linken elérhetőek: https://bgazrt.hu/megjelentek-a-magyar-falu-

program-falusi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-eredmenyei-2/  

 

Járási Civil Pontok  

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 

https://bgazrt.hu/megjelentek-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-eredmenyei-2/
https://bgazrt.hu/megjelentek-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-eredmenyei-2/
mailto:info@bkkve.hu
mailto:dunapgve@gmail.com
mailto:kelese@freemail.hu
mailto:bordohaz.tata@gmail.com
mailto:info@bakancsosklub.hu


Hírlevél – 2021. július 

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 

mailto:civil.kem@gmail.com
http://www.mntkem.hu/

