
tisztelt civil partnereink, szeretettel ajánljuk figyelmükbe egy különleges lehetőséget: részvétel a pest megyei civil szervezetekről készülő 
filmben. Felhívjuk továbbá figyelmüket a VI. civil véradásra, mely fontosságát, és társadalmi jelentőségét nem is kell hangsúlyoznunk. beszá-
molunk továbbá a nemrégiben tartott I. országos civil konferenciáról, valamint hírekkel szolgálunk Önöknek.                       
                                                                                                                                                                             Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
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online Hírlevelünkben a kék színnel írt linkekre kattintva a megfelelő oldalra jut!
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KÖZÖSSÉG

Kedves Partnereink!

Az országos civil hálózat fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából, a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgál-
tató Központ szeretne idén elkészíttetni egy olyan filmet, ami gazdag tartalmi- és képi világgal képes felölelni 
és hűen bemutatni, az elmúlt évek fontos és meghatározó történéseit, eseményeit és sikereit. 
Ehhez azonban szükségünk lesz valamennyi civil szervezetről készült digitális, magas minőségű videó anyagra, 
amit a filmben használni tudunk. Azonban tudjuk, hogy sokatok nem rendelkezik ilyennel, ezért szeretnénk a 
figyelmetek felhívni arra, hogy amennyiben tehetitek, vegyetek részt a Városi Civil Alap pályázatán, vagy más 
olyan pályázatokon, ahol támogatást tudtok szerezni akár ti is, egy saját riportfilm elkészítésére.
A filmek elkészítésében együttműködő partnerünk a Visual Art Stúdió lenne, akik immár 10 éve készítenek 
Dunavarsányról, heti rendszerességgel a DunaMédia Televízió számára magazin műsort, melyben bemuta-
tásra kerülnek a városban zajló legjelentősebb események és programok. Ennek köszönhetően számos eset-
ben kerültek már népszerűsítésre és bemutatásra a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ által 
szervezett rendezvények is. Munkájuk során professzionális eszközök és kameramozgató rendszerek, drón 
használatával, a kor elvárásainak megfelelően valósítják meg a filmkészítést. A televíziós műsorok mellett, 
nagyobb vállalatok (Bosch Magyarország, Siemens, Blachere Illumination Hungary) számára is készítettek már 
többször cégbemutatkozó és technológiai filmeket. 
Miért jó egy önálló bemutatkozó film egy civil szervezetnek?
- nagyobb esély van a pályázatokon való sikeres részvételre 
- adományok gyűjtésében, kampányokban hatékonyabban és eredményesebben tud részt venni a szervezet
- felhasználható a szervezet saját facebook oldalán
- praktikus és könnyű lehetőséget ad a szervezet tevékenységének megismertetésére
- nagy segítség a tagtoborzásban és a szimpátiakeltésben
- alkalmas nagyobb rendezvényeken projektoron és ledfalakon való vetítésre, a szervezet tevékenységének 
bemutatása céljából
Amennyiben szeretnétek részt venni és ti is pályázni egy saját, önálló bemutatkozó film elkészítésére, kérjük 
jelezzétek a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ felé és mi segítünk a közös megvalósításban.



VI. Civil Véradás

Civil Ház
2100 Gödöllő, Szabadság út 23.

2022. február 21-én (hétfőn) 09:00–13:00 óra között

Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges a véradáshoz!

Az Országos Vérellátó Szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a véradóeseményeken biztonságos környezetet biztosítson mind 
a véradók, mind a dolgozók számára. Az intézkedésekről  a www.ovsz.hu és www.veradas.hu weboldalakon lehet tájékozódni.

Kérjük, hogy a helyszínen történő megjelenéskor 
a „CIVIL” kód kifejezés használatával jelezzék, 

hogy a civil véradásra érkeztek.

Véradás

VI. Civil Véradás

SOLI DEO GLORIA Közösségi Ház 
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.

2022. február 24-én (csütörtökön) 14:00-18:00 óra között

Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges a véradáshoz!

Az Országos Vérellátó Szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a véradóeseményeken biztonságos környezetet biztosítson mind 
a véradók, mind a dolgozók számára. Az intézkedésekről  a www.ovsz.hu és www.veradas.hu weboldalakon lehet tájékozódni.

Kérjük, hogy a helyszínen történő megjelenéskor 
a „CIVIL” kód kifejezés használatával jelezzék, 

hogy a civil véradásra érkeztek.

http://www.ovsz.hu
http://www.veradas.hu
http://www.ovsz.hu
http://www.veradas.hu


Tájékoztató
Tájékoztatás a civil közösségek részére a 2022.02.21-2022.02.25 között tartandó véradásokhoz kapcsolódóan 

Miért fontos a véradás? 
A vér semmi mással nem pótolható, csak a véradók segítségével!  Magyarországon a biztonságos betegellátáshoz naponta kb. 1600 
véradó segítségnyújtására van szükség.  Fontos a folyamatos véradás biztosítása is, hiszen a vérkészítmények időbeni felhasználható-
sága korlátozott, 5 naponta mindenképpen meg kell oldani az utánpótlást. 
A véradás során 4,5 dl vér kerül levételre, amelyből háromféle vérkészítmény: thrombocita, vörösvérsejt és vérplazma kerül előállí-
tásra. Ezekkel akár három különböző betegségben szenvedő ember gyógyulásához lehet hozzájárulni, innen a szlogenünk: „Adj vért 
és ments meg három életet!”  

Miért jó és érdemes vért adni? 
A civil közösségeknek a véradásszervezés, véradásra mozgósítás kiváló lehetőség, hogy egy igazán önzetlen és karitatív tevékeny-
séggel, a társadalmi felelősségvállalás jegyében segítsék beteg embertársaik gyógyulását, életben maradását. A közös és önzetlen 
segítségnyújtás erősíti az összetartozás érzését is.
Hasznos lehet mindenki számára, hiszen általános képet ad a jelentkező egészségi állapotáról (szűrővizsgálatok történnek: vérnyo-
más- és hemoglobinszint mérés, Hepatitis A-B-C, szifilisz és HIV fertőző betegségekre vonatkozóan), amely lehetővé teszi betegségek 
korai stádiumban történő felismerését.
Nagyon fontos lenne az új, első véradók vagy nagyon régen vért adók (nemcsak a fiatalabb, de az idősebb, 40-50 éves korosztályból) 
megszólítása is, amelyre egy ilyen közösségi véradás a legideálisabb, hiszen kellemes, baráti és ismerősi közegben nagyobb kedvvel 
tesz olyasmit az ember, ami számára - teljesen érthető okokból - ismeretlen, akár félelmetes is lehet. 

Ki lehet véradó? Hányszor lehet vért adni? 
Véradó lehet mindenki 18-65 éves kor között, aki egészségesnek érzi magát és testsúlya eléri a legalább 50kg-t.  Aki még nem adott 
vért, erre egészen 61. életévének betöltéséig van lehetősége.
Nők 365 napon belül 4, míg a férfiak 5 alkalommal tudnak vért adni azzal a kitétellel, hogy a két véradásuk között legalább 56 napnak 
el kell telni. 

Mi szükséges a véradáshoz? Hogyan készüljünk rá? Meddig tart? 
A véradáshoz személyi igazolvány, lakcím- és TAJ-kártya szükséges. 
Nagyon fontos, hogy a véradást megelőző órákban bőségesen egyenek-igyanak, kerüljék a zsíros ételeket, semmiképpen se éhgyo-
morra érkezzenek!
A véradás a regisztrációval, orvosi vizsgálattal, vérvétellel együtt legfeljebb 1 órát vesz igénybe, amelyből a vér levétele átlagosan 10 
percig tart. A véradást követően pár perc pihenés után alapvetően lehet folytatni a megszokott életritmust, a nehéz fizikai munkát, 
megterhelő testmozgást azonban kerülni kell!  A véradás során elveszített kalória és folyadék pótlásához a Vérellátó Szolgálat ásvány-
vizet, édességet és 1.000 Ft értékben étkezési utalványt biztosít. 

Véradásból kizáró körülmények
Sokan gondolják, hogy rendszeres gyógyszerszedésük mellett nem lehetnek véradók. Ez csak részben igaz, valóban van néhány 
gyógyszer, amely szedése ideiglenesen (pl. antibiotikum) vagy véglegesen kizáró ok a véradásból. Azonban sokkal nagyobb azok-
nak a gyógyszereknek a köre, amely mellett bátran lehet vért adni (pl. vérnyomáscsökkentők, fájdalomcsillapítók, fogamzásgátlók, 
emésztést segítő gyógyszerek, stb.) 
Vannak olyan élethelyzetek is (pl. külföldi utazások, tetoválások, akupunktúrás kezelések, műtétek), amelyek szintén ideiglenesen 
kizárásra okot adó körülmények. 
Véradás előtt rákérdezünk a donor egészségi állapotára, életvitelére és a kapott válaszok ismeretében az alkalmasság tekintetében a 
minden véradási helyszínen ottlévő kivizsgáló orvos dönt.  

Biztonságos-e a véradás? 
A véradás teljesen biztonságos, minden eszköz steril, a vérvételhez egyszer használatos tűt, vérvételi zsákot használunk. 
A véradás nem jár veszéllyel koronavírus járvány idején sem. (Ilyenkor a legnagyobb veszély az, hogy csökken a véradások száma, 
így nem lesz elég vérkészítmény!)

Koronavírus betegséggel összefüggő szűrés sem véradás előtt, sem utólag a levett vérből nem történik! A koronavírus vérkészítmény 
útján nem fertőz!
Vért adhat az is, aki be van oltva koronavírus elleni védőoltással és az is, aki nincs. Aki megkapta az oltást, független az oltóanyag 
fajtájától és a kapott dózisok számától – láz és oltási reakció mentesség esetén – akár már az oltást követő napon is adhat vért. 

A CKSZK véradások regisztrálása – „CIVIL” kód 

Annak érdekében, hogy pontos visszajelzést kapjanak arról, hogy mennyi véradó jelent meg országosan ezeken az eseményeken, a 
nyilvántartást megkönnyítendő bevezetjük az  egységes kód (CIVIL) használatát. 
Kérjük ezért Önöket, hogy a saját szervezéseikben megjelenő véradókkal ismertessék ezt a kódot (CIVIL), amelyet a regisztrációkor 
kell, hogy mondjanak. A véradási plakátokon is jelölve lesz ennek fontossága, illetve a Vérellátó Szolgálat munkatársainak figyelmét 
is felhívjuk arra, hogy az Önök szervezésében megjelenő véradókat erre a kódra regisztrálják. 

A vérkészítményre szoruló betegek nevében köszönjük szépen a szervező munkát, együttműködést! 



Konferencia

Gratuláció

Idén 10. születésnapját ünnepli a Civil Központ hálózat 
– sikeres volt az I. Országos Civil Konferencia
Idén 10. születésnapját ünnepli a Civil Központ hálózat – sikeres volt az I. Országos Civil Konferencia

 A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága az Isten Szolgálatá-
ban Református Missziói Alapítvány és a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány szervezői közreműkö-
désével 2022. február 4-én megtartotta az I. Országos Civil Konferenciát, „10 éves a Civil Központ Hálózat – Új 
kihívások a civil szervezeti tevékenységben, perspektívák és lehetőségek” címmel.

A Groupama Arénában tartott rendezvényen több mint hatszázan vettek részt: minden megye és Budapest civil 
központjainak vezetői, munkatársai, megyei civil szervezetek képviselői, civil területen tevékenykedő meghí-
vott szakemberek, valamint határon túli magyar civil szervezetek képviselői.

A Civilek Napja alkalmából rendezett jubileumi konferencia keretében került sor a 2022. évi Értékteremtő 
Közösségekért díjak ünnepélyes átadására. Gulyás Gergely miniszter úr beszédében hangsúlyozta, hogy a díjak 
értékét az határozza meg, kik kapják meg és milyen eredményekkel lehet kiérdemelni. A Miniszterelnökséget 
vezető miniszter a civil közösségek értékteremtő és értékmegőrző tevékenységét támogató munkája elismeré-
seként 2022-ben Kontha Benőné, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Egyesület elnöke, a Majosházi 
Hospice Ház alapítója részére, valamint példaértékű értékteremtő tevékenysége, illetve magas színvonalú szak-
mai munkája elismeréseként a történelmi Szatmár megye jelenleg három országban élő magyar reformátusai-
nak egyházi, karitatív, kulturális és hagyományőrző programok keretében összefogó Reformátusok Szatmárért 
Egyesületnek adományozta az Értékteremtő Közösségekért díjat. A díj 2020-as létrehozása olyan hagyomány-
teremtő lépésnek bizonyult, mely által a civil szférához köthető, valamely adott szakterületen és tevékenységi 
területen végzett kiemelkedő teljesítményt, kimagasló szakmai tudást, illetve a társadalmi értékeket teremtő 
és megőrző munkásság, az alkotói tevékenység, példa jellegű életmű legmagasabb állami szintű elismerésére 
nyílik lehetőség minden évben.

Dr. Herczegh Anita asszony, a köztársasági elnök feleségének, az Országos Civil Véradás fővédnökének kö-
szöntőjét követően került sor az elmúlt 10 év civil területet érintő fejlesztéseiről és eredményeiről szóló kere-
kasztal-beszélgetésre. A beszélgetés résztvevői Bogya Anna államtitkár asszony, Soltész Miklós  és Fülöp Attila 
államtitkár urak, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott úr, dr. Botos Gyöngyvér helyettes államtitkár asszony 
és a szakterületért felelős Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr voltak.

A rendezvény délutáni programjában szakmai előadásokra, a civil központok 10 éves tevékenységének áttekin-
tésére, valamint civil szervezetek, többek között a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, a Kis Virtuózok Alapítvány 
műsorára került sor. A konferencia során minden érdeklődő megtekinthette a Miniszterelnökség támogatá-
sával, a Nemzeti Ifjúsági Tanács által 2021-ben meghirdetett „Együtt. Újra.” Fotópályázat döntős alkotásai-
ból összeállított fotókiállítást, valamint a „10 év a civil szervezetek szolgálatában” címet viselő tablókiállítást, 
melynek keretében a civil élet és a szakmai programok sokszínűségét hangsúlyozva minden Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ bemutatkozott.

Szeretettel gratulálunk Civil Társunknak, 

Kontha Benőnének, a Református Dunamenti Kistérségi Dia-

kónia Egyesület elnökének, a Majosházi Hospice Ház ala-

pítójának a 2022. évi Értékteremtő Közösségekért díjhoz!
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Az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány 30 éve végzi spirituális, oktató, nevelő, kul-

turális, szociális és közösségformáló tevékenységét. Az Alapítvány a legáltalánosabb, legközvetlenebb 

és a legátfogóbb értelemben kívánja egyrészt a református missziót, másrészt a helyi és regionális re-

formátus egyház misszióját szolgálni és nem utolsó sorban az Isten egyedüli dicsőségére emlékeztetni. 

Az Alapítvány is a felelős, vállalkozó szellemű, józan gondolkodású és közösségépítő embertípus szelle-

miségét hivatott erősíteni dunavarsányi székhellyel, de minden geográfiai és egyéb korláttól mentesen. 

Szervezi/felkarolja azokat az ünnepségeket, kulturális rendezvényeket, amelyek nyilvánvalóan a szá-

mára legfontosabb értékeket hordozzák.

Dunavarsány quasi megyeszékhely – Szalay-Bobroviczky Vince helyettes ál-

lamtitkár elnevezése szerint.

Pest megye területét tekintve a harmadik legnagyobb megye az országban, 

a népesség számát nézve viszont az első.  Az ország legtöbb várossal ren-

delkező megyéje. A Főváros után itt található a legtöbb civil szervezet.

Első Csendes Csoda Díjunkkal megköszöntük az 

egészségügyi dolgozók, különösen is Kiss Mária 

áldott szolgálatát, ünnepeltük az élet küzdelmét 

a Covid ellen, és az emberi jóság győzelmét min-

denféle emberi rosszindulat és gonoszság felett.

Idén február 22-én Gödöllőn, 24-én Dunavarsányban a 

VI. Civil Véradáson a legdrágább kincsünket is adhatjuk 

embertársainkért! Megyei összefogásunk a múltban pél-

daértékű volt! Így legyen a jövőben is! 

A Duna a járások 1/3-át érinti, ezért az adott települések civil élete 

eredményesen kapcsolódik a vízi sportokhoz. A Közép-Magyaror-

szági Általános Olimpiai Központ edzőtábora a szigetszentmiklósi 

járásban, Dunavarsányban található. Az edzőtábor megnyitása óta 

magyar olimpiai és világbajnok versenyzők, utánpótlás csapatok és 

válogatottak tagjai, valamint a világ minden tájáról érkező külföldi 

sportolók is igénybe vették. A 2021-es Tokioi Olimpiára készülőket 

adománygyűjtő sportfelhívásunkkal bátorítottuk. 

Közösségünk Virágvasárnapon/Nagyszombaton szervezi 

a Megyei Családi Napot civil szervezetek aktív részvételé-

vel, gazdag kulturális programmal, gyermekfoglalkozások-

kal,  szeretetvendégségekkel. A rendezvény a tartalmas és 

gazdag ünnep mellett jó lehetőséget biztosít a civil szerveze-

tek részére bemutatkozására, tevékenységük ismertetésére, 

egymás megismerésére.

5 éves a CIC (CKSZK leány-

kori neve)

Veres Albert a kuratórium elnöke

Mikó F. László

dr. Bóna Zoltán

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 

Krekácsné K. Bernadett

Schäffer Éva

Szakmai koordinátor: pályázat-zsonglőr 

segítő, művész, nagyutazó

Szakmai vezető: református lelkipásztor, 

fantasztikus házigazda, cserkész-vízitúrázó

Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat u. 10-12.

+36 24 656 905 vagy +36 20 311 1877

ckszkpestmegye@gmail.com  |  www.ckszkpestmegye.com 

www.facebook.com/ckszkpestmegye 

Szakmai tanácsadó: édesanya, lelkesedő 

és lelkesítő, értékteremtő kincskereső

Adminisztrátor: gyereknevelő, szuperhős- 

és könyvrajongó, kereső-barát, adathalász

Szakmai tanácsadó: pénz-ügyes, 

oktató, közösség-építő

ITT DOBOG AZ ORSZÁG SZÍVE - DOBOGÓKŐ,

ITT DOBBAN A KÖZ(ÉP)PONT SZÍVE - PUSZTAVACS.

Kapcsolat határon innen Kapcsolat határon túl

Gödöllő - Gödöllői Civil 

Kerekasztal

Szlovákia, Felvidék - Szövetség 

a Közös Célokért

Vác 

Hamarosan nyitunk!

Újhartyán - HERCEL Sváb

Hagyományőrző Egyesület

Elnök: Szabó Csaba

www.godolloi-civilek.hu

Ügyvezető igazgató: Hideghéthy Andrea 

www.szakc.sk

Képviselő:  Hornyák Gyuláné

Rólunk

10 év a civilek 
szolgálatában
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február - rákellenes világnap - bemutatkozik a rákellenes liga 
Tematikus hónap: Rákellenes Világnap

„Az életünk célja, hogy szolgáljunk,
együttérzést és segítőkészséget tanúsítsunk mások iránt.”
(Albert Schweitzer)

A MRL 1990 óta civil szervezetként vesz részt a rák elleni küzdelemben.

Legfontosabb feladataink: egészségnevelés, figyelemfelhívás a korai felismerés és önvizsgálat jelentőségére, szű-
rések szervezése és népszerűsítése a lakosság körében.
A betegeket és hozzátartozóikat szakmai, jogi és lelki segítségnyújtással támogatjuk, rehabilitációjukat pedig 
klubfoglalkozások keretében segítjük elő.
Kurzusokat szervezünk orvosok, ápolók részére, önkéntes segítőket képzünk.
Egészségügyi intézményeket adománygyűjtésből vásárolt eszközökkel támogatjuk.

A Ligának 37 alapszervezete működik országszerte, közel 3500 fős tagsággal.
Segítségükkel valósítjuk meg a Liga célkitűzéseit.

Tevékenységeink

Egészségnevelés
Szűrések
HPV védőoltás
Betegtájékoztatás
Oktatás
Rehabilitáció – Betegklubok

Évente Betegjogi konferenciát tartottunk, 2018-ban volt a XV., 2019-től Betegakadémiaként működik tovább, 
mert a jogi kérdések csak egy szeletét jelentik mindannak az információnak, amit szeretnénk képzés, tovább-
képzés formájában átadni a betegeknek, önkénteseknek, érdeklődőknek.
Adományok
Adományokat gyűjtünk, amelyekből korszerű gyógyító eszközök, gépek beszerzését tesszük lehetővé kórházak 
számára. Törekszünk arra, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi forrásokkal úgy éljünk, hogy minél több beteg 
érdekében kerüljön felhasználásra. Gazdálkodásunkról évente több alkalommal tájékoztatjuk a nyilvánosságot.

Lelki támogatás
Lelki támogatást nyújtunk személyesen, levélben, anonim telefonvonalon keresztül és a világhálón.

https://rakliga.hu/kapcsolat/

https://rakliga.hu/kapcsolat/


Felhívás

Mi, Csehországban élő magyarok kötelességüknek érezzük lehetőségeink teljeskörű kihasználásával elősegíteni 
Isten Szolgája Esterházy János rehabilitálását és mielőbbi boldoggá avatását.

Ezen a honlapon szeretném bemutatni azokat az emlékműveket – szobrokat, mellszobrokat, kopjafákat…, 
amelyeket lelkes, jószándékú emberek emeltek sokszor a „hivatalos politikai kereteket“ túllépve azért, hogy 
kifejezzék álláspontjukat Mártírunk hivatalos megítélésével szemben.

Isten szolgája Esterházy János mind életében, mind méltatlan és korai halálában sok szállal kötődött a mai 
Csehországhoz, a valamikori Csehszlovákia földrajzilag ugyan számára távolabbi részéhez, amely azonban 
mind pozitív, mind negatív előjellel, élete sok jelentős mozzanatának vált tanújává. Csehországot taglalva, ezen 
a fórumon nemcsak a tiszteletére emelt emlékműveket szeretném bemutatni, hanem azokat a helyszíneket is, 
ahol Kassa város parlamenti képviselőjeként feltételezésünk szerint megfordult, illetve azokat is, ahol a kom-
munista Csehszlovákia fogva tartotta.

Értelemszerűen azonban a legtöbb emlékmű a Felvidéken található, bár Magyarországon is találunk jelentős 
számú alkotást. A felsorolás nem lenne teljes a lengyelországi emlékművek említése nélkül, hiszen lengyel édes-
anyja révén otthonosan mozgott arrafelé is, főleg Krakkóban és környékén.

Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, akik értékes dokumentumok, fényképek rendelkezésünkre bocsájtá-
sával tették még teljesebbé a bemutatandó emlékhelyekről szóló tájékoztatást. Külön szeretnénk megköszönni 
Dr. Molnár Imrének, Popély Gyula professzor úrnak, Csémi Szilárdnak a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 
vezetőjének – és Mindenkinek – a hasznos kiegészítéseket.

Tisztelt Látogatók!

Amennyiben tudomásuk van további emlékhelyekről vagy ki kívánják egészíteni az itt látottakat – kérjük, tisz-
teljenek meg bennünket bizalmukkal és juttassák el hozzánk észrevételeiket, kiegészítéseiket.

Ez a legkevesebb, amit Isten Szolgájáért Esterházy Jánosért tehetünk.

https://esterhazyjanos.cz/kuldetes/

emlékhely - Emlékezés Esterházy Jánosra

https://esterhazyjanos.cz/kuldetes/


Meghívó

Az LMBTQ magyarországi 
aspektusa

TOPIC
2022.02.21. hétfő 11:00 óra

Csatlakozás számítógépen vagy mobilappon

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Meeting ID: 949 8985 7978

Passcode: 507585



Meghívó

A kovid vírus káros tár-
sadalmi hatásai 

Kerekasztal beszélgetés szakmai 
vezetők irányításával
2022.02.22. kedd 16:00 óra

Soli Deo Gloria Közösségi Ház Klára terme
Dunavarsány, Habitat u. 10-12, 2336

Kattintson ide a regisztrációhoz!



Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.  www.ckszkpestmegye.com  

Mail: ckszkpestmegye@gmail.com  facebook: https://www.facebook.com/ckszkpestmegye
         

Kapcsolat:  Hétfő-péntek 08.00-12.00-ig   -   Szombat-vasárnap: Zárva  mail: ckszkpestmegye@gmail.com 
Szakmai vezető: Dr. Bóna Zoltán            Szakmai tanácsadó: Nagyné Dr. Csobolyó Eszter             Szakmai koordinátor: Mikó F. László

Telefon: +36 24/656-905, +36 20/311-1877

Tisztelt Civil Partnereink, 
kihelyezett irodáink működnek Újhartyánban (Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár  Újhartyán, Újsor u. 3.1, 2367) és 
Gödöllőn (Gödöllői Civil Kerekasztal godolloi-civilek.hu). A térségi szervezetek forduljanak hozzájuk bizalommal!

Hírek

Módosulnak a civil szervezetek beszámoló nyomtatványai
Frissülnek 2022. február 2-án a civil szervezetek beszámolóinak elkészítéséhez kapcsolódó nyomtatványok.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel össze-
függő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, 
valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szerveze-
tek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet civil 
szervezetek beszámolóinak elkészítésére vonatkozó módosí-
tásai következtében egyes beszámoló nyomtatványok 2022. 
február 2-án frissülnek, illetve közzétételre kerülnek a 2022. 
évre szóló űrlapok – PK-841, PK-842, PK-843 – az alábbi ol-
dalon: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-elja-
rasok-urlapjai/civil-beszamolok .

A nyomtatványok az alábbiakban módosultak:
- „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete” elnevezésű nyom-
tatványok (PK-643, PK-743, PK-843) tartalmazzák a számviteli törvény szerinti mérleg és eredménykimutatás 
oldalakat.
- A szervezetek beszámolóikat 2021. évtől devizában is elkészíthetik – amennyiben a szervezet a választott de-
vizát a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette. 
- A kettős könyvvitelt vezető szervezetek a 2021. évre szóló űrlapoktól kezdve a támogatási program keretében 
felhasznált összegekről az ÁNYK-nyomtatványhoz csatolt számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletben 
tudnak beszámolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2022. tárgyévtől kezdődően az ötmillió feletti mérlegfőösszegű szervezetek is 
elektronikus úton kötelesek beszámolóikat benyújtani.

A nyomtatványokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés, illetve probléma esetén kérjük, hogy keressék 
az Országos Bírósági Hivatal Országos

Nyilvántartási Irodáját az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: civilinfo@obh.birosag.hu
Telefon: +36 1 354 4295
              +36 1 354 4165
              +36 1 354 4159

forrás: birosag.hu

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Valtozik_az_szja_1__o20211202.html
https://www.facebook.com/ckszkpestmegye
http://birosag.hu

