
 

  



Hírek, aktualitások 
  

SZJA 1% fogadása 
  

 

Azon civil szervezetek, melyek a 

következő évben részesülni kívánnak az 

1%-os felajánlásokból az adott év 

szeptember 30-áig kell elektronikus úton 

regisztrációs kérelmet benyújtaniuk az 

adóhatósághoz. A regisztráció 

visszavonásig érvényes. Az adatlap 

kitöltésére várhatóan szeptember 1. és 

szeptember 30. között lesz lehetőség az 

Általános Nyomtatványkitöltő Program 

(ÁNYK) használatával. A kitöltéskor a 

szervezetnek feltétlenül meg kell jelölnie 

az szja 1%-os összeg fogadására … 

 

olvasd tovább  

 

 

 

  

Kapcsolatépítési lehetőség határon túli magyar civil 

szervezetekkel 

A Civil Központok országos hálózata az országos civil szervezeteket képviselve részt vesz 

a 2022. július 19 és 24. között tartandó Bálványosi Nyári Szabadegyetemen (Tusványos). 

A hálózat célja, hogy a külhoni megjelenéssel elősegítsük a magyar-határon túli magyar 

civil szervezetek közötti együttműködést, partnerségek kialakítását. Ezért várjuk azon civil 

szervezetek jelentkezését, melyek szívesen alakítanának ki partnerségi kapcsolatot 

külhoni civil szervezetekkel. E-mailben az alábbi … 

olvasd tovább  
 

  

 

  

https://mntkem.hu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCIxOTk5bnk3eGtzNGt3Z3drb2cwMHMwY2djd2N3c280dyIsIjIyIiwiYTc4NDNjYTFkY2MxIixmYWxzZV0
https://mntkem.hu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCIxOTk5bnk3eGtzNGt3Z3drb2cwMHMwY2djd2N3c280dyIsIjIyIiwiMWIwZGFkMTNlNjY1IixmYWxzZV0
https://mntkem.hu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCIxOTk5bnk3eGtzNGt3Z3drb2cwMHMwY2djd2N3c280dyIsIjIyIiwiYTc4NDNjYTFkY2MxIixmYWxzZV0


Bozsik-nap a szőnyi Bozsik József Általános Iskolában 
  

 

Május 30-án a szőnyi Bozsik József 

Általános Iskolában jártunk, ahol rögtön 

három különböző programmal vártuk a 

diákokat: Weapon of Choice tárlat és 

előadás a várbális erőszakról és a 

cyberbullyingről Csörgőlabda játék 

ismertető Info-stand: érzékenyítő, fejlesztő 

eszközök, játékok Köszönjük a meghívást, 

a lelkes részvételt! 

http://komarom.hu/hir.php?hirid=6119... 

 

olvasd tovább  
 

 

 

Bemutatkozási lehetőség civil szervezeteknek! 

Kedves Partnereink! 

Az eddigiekhez hasonlóan havi hírleveleinkben továbbra is szeretnénk bemutatni a megyei 

civil szervezeteket.  

Amennyiben szeretné, hogy az Ön által képviselt civil szervezet is megjelenjen 

hírlevelünkben e-mail címünkre küldje el civil szervezeti bemutatkozóját és pár fotót a civil 

szervezetről. 

E-mail cím, amire várjuk a bemutatkozót: civil.kem@mntkem.hu  
 

 

Programajánlók 

Továbbra is van lehetőség önkéntesként csatlakozni a 

rekord kísérlethez! 

http://komarom.hu/hir.php?hirid=6119.
https://mntkem.hu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCIxOTk5bnk3eGtzNGt3Z3drb2cwMHMwY2djd2N3c280dyIsIjIyIiwiMWE0NmM5YmEyZWY2IixmYWxzZV0
https://mntkem.hu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCIxOTk5bnk3eGtzNGt3Z3drb2cwMHMwY2djd2N3c280dyIsIjIyIiwiYWQ4ZTVkOGE3OWUwIixmYWxzZV0
https://mntkem.hu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCIxOTk5bnk3eGtzNGt3Z3drb2cwMHMwY2djd2N3c280dyIsIjIyIiwiMWE0NmM5YmEyZWY2IixmYWxzZV0


A Turul's Miners Sportegyesület és Kék-Tigrisek Szurkolói Csoport Sportegyesület a G&M 

Pályázatíró és Tanácsadó Kft. lebonyolításával Guiness világrekord kísérletre készül.  

Esemény: 30 órás kézilabda mérkőzés  

Helyszín: Tatabánya, Árpád Gimnázium  

Időpont: 2022. július 22-23. 

Az esemény sikeres lebonyolításához Rád is szükség van! 

Az alábbi tevékenységekhez várjuk önkéntesek jelentkezését:  

- Jegyzőkönyvvezető feladatok: folyamatosan vezeti, követi, hogy melyik csapat van 

pályán, a csapatok mennyi időt vannak a pályán, ki mennyi időt tölt a pályán, ki lő gólt, 

jegyzi az összesített gólokat stb.  

- Adományosztói feladatok: ásványvíz, péksütemény, szőlőcukor, csoki, oklevél stb. 

kiosztása a résztvevőknek.  

- Fogadóbizottság feladatai: érkezők fogadása, eligazítása, csapatok regisztrációja 

(csapatnév, csapattagok nevei...)  

- Mindenesek, tartalékok : előre nem látható feladatok megoldása, ellátása. 

A jelentkezéseket elérhetőségeinken fogadjuk: cseoh.kem@mntkem.hu, 34/787-242, 

20/237-5137 vagy közvetlen a szervezőknél: tutikezilabdatabor@gmail.com, 70/334-9775  
 

 

 

https://mntkem.hu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCIxOTk5bnk3eGtzNGt3Z3drb2cwMHMwY2djd2N3c280dyIsIjIyIiwiMmEzYzA3NTQ5MWM4IixmYWxzZV0
https://mntkem.hu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCIxOTk5bnk3eGtzNGt3Z3drb2cwMHMwY2djd2N3c280dyIsIjIyIiwiMmVmZGU5MjZjNzc2IixmYWxzZV0


Ősszel ismét Civil Véradás! 

Szeretnénk felhívni Partnereink figyelmét, hogy szeptemberben ismét országosan 

véradásra várjuk a civil szervezetek képviselőit, tagjait, szimpatizánsait és minden 

önzetlen véradót. 

Tervezett időpont: 2022. szeptember 5.-9.  

Tervezett helyszín: Tatabánya  

Pontos helyszínnel és időponttal a későbbiekben jelentkezünk. 

 

 

 



 

  

Hírlevél – 2022. 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  
 

  

 

   

 

https://mntkem.hu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCIxOTk5bnk3eGtzNGt3Z3drb2cwMHMwY2djd2N3c280dyIsIjIyIiwiMTFkMzY5MmMzMjU0IixmYWxzZV0
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https://mntkem.hu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjYiLCIxOTk5bnk3eGtzNGt3Z3drb2cwMHMwY2djd2N3c280dyIsIjIyIiwiOTc5NDQ2Y2FkOWE1IixmYWxzZV0

