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HATAROZAT
 
Az Actio Catholica Alapitvany (adoszam: 18659733-1-05) altai, a kozerdeku onkentes 

tevekenyseg bejelentesere szolgalo 10308/2019 iktatoszarmi adatlapon eloterjesztett kerelmet 
rnegvizsgaltam, es a benyujtott okrnanyok alapjan a kozerdeku onkentes tevekenysegrol sz616 
2005. evi LXXXVIII. torveny (a tovabbiakban: Kat.) 12. § (2) bekezdese alapjan 11529 
regisztracios szam alatt az onkentesek nyilvantartasaba, a hatarozat kiadasanak napjatol 

kezdodoen, felvettem az alabbi adattartalommal. 

1. A fogad6 szervezet 

neve : Actio Catholica Alapitvany
 

szekhelye: 3922 Taktaharkany, Kossuth u. 32.
 
levelezesi cime: ua.
 

adoszama: 18659733-1-05
 
koltsegvetesi szerv torzskonyvi nyilvantartasi szama: 


cegjegyzekszama: 

tipusa: kozhasznu minositessel nem rendelkezo civil szervezet
 

2. A fogad6 szervezet onkentes tevekenyseggel foglalkozo kapcsolattartojanak 

neve: Kucsora Tamas Rezso 

beosztasa: kuratoriumi elnok 

e-mail efme:

telefonszama: 
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3. A	 fogad6 szervezet azon adatai, melyek az onkentes tevekenyseget erintoen a 
kapcsolatfelvetelhez szuksegesek: 

A fogado szervezet 

telephelye{i): 3922 Taktaharkany. Kossuth u. 32.
 

3534 Miskolc, Andrassy tit 55. fszt. 3.
 

3980 Satoraljaujhely, Thoroczkai utca 4.
 

2768 Bercel, Taban tit 43.
 

7174 Kety, Rak6czi utca 142.
 

3846 Hernadkercs, Kossuth u. 75 .
 

telefonszama: +36203906533 

e-mail efme:actio.catholica.hu@gmail.com 

egyeb adat, amelynek a nyilvantartasba vetelet a fogado szervezet keris

4.	 Az onkentesek kozremukodesevel ellatni kivant tevekenysegi korok: 

szocialis es jotekonysagi, oktatasi, kulturalis es kozossegi 

4a. Az onkentesek kozremukodesevel ellatni kivant tevekenysegek konkret megnevezese: 

a tradicionalis romai-katolikus kozossegek tamogatasa 

hitelet, hitoktatas, hittantaborok szervezese, tartasa 

latin nyelvu misekonyvek (1962-vel bezarolag), Breviarium Romanumok, ketnyelvii 
kismisekonyvek ertekmentese, felujitasa 
1965 elott irodott es kiadott teologiai vonatkozasu konyvek, katekizmusok felkutatasa, 

felujitasa 

latin, gorog nyelv oktatasa, tanfolyamok szervezese 

zarandokutak szervezese 
kulturalis es hiteleti tevekenyseggel foglalkozo nyomtatott es elektronikus (internet, 

video, audio) media kiadasa, szerkesztese, fenntartasa, mely lehetoseget ad a 

tradicionalis irasok, kiadvanyok megjelentetesere 

nagycsaladosok tamogatasa 

idosek gondozasa. gondozasanak tamogatasa 

hatranyos helyzetben levok, eroszakot szenvedettek szamara vedett kornyezet, vedett 

hazak fenntartasa, Iizemeltetese 

periferiara szorult emberek karitativ tarnogatasa 

hatranyos helyzetii csoportok tarsadalmi- es hiteletenek tamogatasa 

kepzesek, tanfolyamok szervezese 
szabadidos tevekenysegek szervezese, tamogatasa 

5. Epitesengedely-koteles munkaban val6 reszvetelre onkentest NEM kivan foglalkoztatni . 

Az epitesi tevekenyseg pontos helye: 

6. Tizennyolcadik eletevet be nem toltort onkentest kivan foglalkoztatni. 
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7. Cselekvokepessegeben a kozerdekti onkentes tevekenyseg tekinteteben reszlegesen 
korlatozott nagykoru onkentest NEM kivan foglalkoztatni . 

8. Kivan olyan onkentest foglalkoztatni, aki a harmadik orszagbeli allampolgarok 

beutazasarol es tartozkodasarol sz616 torveny hatalya ala tartozik, ide nem ertve a 

menekultkent vagy menedekeskent elismert, bevandorolt vagy 1etelepedett szemelyt. 

9. Kivan kulfoldon vegzendo kozerdeku onkentes tevekenysegre onkentest foglalkoztatni. 

Az indokolast es a jogorvoslatr61 val6 tajekoztatast a kozigazgatasi hatosagi eljaras es 

szolgaltatas altalanos szabalyairol sz616 2004. evi CXL. torveny 72. § (4) bekezdese alapjan 

me1l6ztem. 

Felhivom figyelmet, hogy a Kat. 3. § (3) bekezdese alapjan a fogad6 szervezet fe1adatainak 

ellatasahoz jogszabalyban, illetve hatosagi hatarozatban el6irt letszamfeltetelek onkentes 

foglalkoztatasaval nem teljesithetoek, 

Tajekoztatom, hogy a nyilvantartasban szerepl6 adatokat az Emberi Eroforrasok 

Miniszteriuma a Kot. 12. § (3) bekezdese alapjan az intemetes honlapjan kozzeteszi , 

Tajekoztatom tovabba, hogy a miniszterium a nyilvantartasban szereplo adatokat a Kat. 12. § 
(4) bekezdese ertelmeben atadja a munkavedelmi hatosagnak az onkentesek jogszabalyszeni 

foglalkoztatasanak ellenorzese celjabol. 

Budapest, 2019 . februar 18. 

Az Emberi Eroforrasok Miniszteriuma Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol sz616 1612018. 
(VII. 26.) EMMI utasitas alapjan az emberi eroforrasok rninisztere neveben eljarva: 

A hatarozatot kapjak: 

Cimzett 
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