
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.09.30 23:42:39

06 Szegedi Törvényszék

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

0 6 0 2 0 0 0 3 1 2 8 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.42



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

6 7 2 6 Szeged

Fő fasor

11 1 6

    

0 6 0 2 0 0 0 3 1 2 8

0 6 0 0 P k 6 0 1 0 5  2 0 1 5

1 8 6 5 7 2 4 3 1 0 6

Hegedűs Zoltán

Budapest 2 0 2 0 0 5 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.42



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

132 188

132 188

5 999 24 310

1 322 1 703

4 677 22 607

6 131 24 498

323 1 638

-818 324

1 141 1 314

5 808 3 246

5 808 3 246

19 614

6 131 24 498

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.42



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

187 187

30 757 31 837 30 757 31 837

2 200 2 660 2 200 2 660

23 365 29 092 23 365 29 092

30 944 31 837 30 944 31 837

25 143 23 364 25 143 23 364

3 744 7 105 3 744 7 105

160 160

753 1 753 1

3 53 3 53

29 803 30 523 29 803 30 523

1 141 1 314 1 141 1 314

1 141 1 314 1 141 1 314

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.42



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

17 044 17 044

6 321 6 321

4 960 4 960

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.42



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

6 7 2 6 Szeged

Fő fasor

11 1 6

    

0 6 0 0 P k 6 0 1 0 5  2 0 1 5

0 6 0 2 0 0 0 3 1 2 8

1 8 6 5 7 2 4 3 1 0 6

Hegedűs Zoltán

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.42



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

6 7 2 6 Szeged

Fő fasor

11 1 6

    

0 6 0 0 P k 6 0 1 0 5  2 0 1 5

0 6 0 2 0 0 0 3 1 2 8

1 8 6 5 7 2 4 3 1 0 6

Hegedűs Zoltán

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

6 7 2 6 Szeged

Fő fasor

11 1 6

    

0 6 0 0 P k 6 0 1 0 5  2 0 1 5

0 6 0 2 0 0 0 3 1 2 8

1 8 6 5 7 2 4 3 1 0 6

Hegedűs Zoltán

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

6 7 2 6 Szeged

Fő fasor

11 1 6

    

0 6 0 0 P k 6 0 1 0 5  2 0 1 5

0 6 0 2 0 0 0 3 1 2 8

1 8 6 5 7 2 4 3 1 0 6

Hegedűs Zoltán

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

6 7 2 6 Szeged

Fő fasor

11 1 6

    

0 6 0 0 P k 6 0 1 0 5  2 0 1 5

0 6 0 2 0 0 0 3 1 2 8

1 8 6 5 7 2 4 3 1 0 6

Hegedűs Zoltán

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

6 7 2 6 Szeged

Fő fasor

11 1 6

    

0 6 0 0 P k 6 0 1 0 5  2 0 1 5

0 6 0 2 0 0 0 3 1 2 8

1 8 6 5 7 2 4 3 1 0 6

Hegedűs Zoltán

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

30 944 31 837

6 321

24 623 31 837

29 803 30 523

3 744 7 105

1 141 1 314

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

NIT szakmai programok

Emberi Erőforrások Minisztériuma

12 hónap

2 000 000

2 000 000

1 985 100

2 000 000

202 500

1 782 600

1 985 100

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

Ifjúsági Párbeszéd - tagországi hozzájárulás

Emberi Erőforrások Minisztériuma

12 hó

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

300 000

1 700 000

2 000 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

Helyi Ifjúsági Összefogást Támogató Projekt

Emberi Erőforrások Minisztériuma

12 hó

4 000 000

1 000 000

520 000

4 000 000

20 000

500 000

520 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

NIT Vezetőképző és Szabadegyetem

Miniszterelnökség

12

8 000 000

5 000 000

5 443 660

8 000 000

2 756 000

2 687 660

0

5 443 660

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

NIT Szakmai programok és működés

Nemzeti Együttműködési Alap

12

2 000 000

1 700 000

887 000

2 000 000

740 000

147 000

887 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

NIT Közéleti Mentorprogram

Nemzeti Tehetségprogram

8 hó

8 000 000

2 000 000

0

8 000 000

740 000

147 000

887 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

Szólj Bele! - Ifjúsági Párbeszéd

Európai Unió - Erasmus +  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

24

22 746 850

10 500 000

14 350 000

15 433 182

10 325 000

4 025 000

14 350 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

„Az Ifjúság megyei szintű informális csoportosulásainak megerősítése”

Európai Unió - Erasmus +  Tempus Közalapítvány

16

7 424 000

5 250 000

1 935 500

5 302 416

1 400 000

535 500

1 935 500

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.33.43



PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló

NIT szakmai beszámoló2019.pdf



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beszámoló a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2019. évi 

működéséről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Szervezeti működés 
 
2018. december 8-án elfogadásra került a Nemzeti Ifjúsági Tanács új Alapszabálya. A Szegedi 
Törvényszék egy hiánypótlást követően 2019. február 7-én kelt végzésében elfogadta az új 
Alapszabályt, aminek köszönhetően február közepén elkezdődhetett a megyei közgyűlések 
rendszerének kialakítása.  

2019. február vége és április közepe között 15 területi alakuló ülésre került sor, a megyei alakuló 
ülések részvételi aránya 75 % felett volt, ami jóval magasabb volt, mint az elmúlt évek 
Közgyűléseinek hasonló mutatója. Ezek, valamint az első év visszajelzései pozitívak voltak a 
megváltozott működési keretek tekintetében. A megválasztott delegáltakkal az első Küldöttgyűlést 
megelőző pénteki napon személyesen találkozni. A szakmai egyeztetés célja, hogy megyénként 
értékeljük ki az első hetek tapasztalatait, egyeztessünk a következő hónapok megyei szintű 
rendezvényeiről, a delegálti rendszer mellé kialakuló szakmai és kommunikációs feladatokról, 
valamint a megfelelő működtetéséhez szükséges forrásbevonásokról.  

A szervezet elnöksége az idei évben a Küldöttgyűléssel bezárólag tizenkét alkalommal ülésezett. 
Ezeken az operatív ügyek megvitatása mellett szakmai állásfoglalások és képviseleti ügyek 
egyeztetésére is kellő időt sikerült fordítanunk. Az ülések jegyzőkönyveit folyamatosan elérhetővé 
tettük honlapunkon, ahogyan a határozatok tára is frissítésre került a decemberi Küldöttgyűléssel 
bezárólag. 
 
Májussal bezárólag kialakítottuk és elfogadtuk a szervezet működését meghatározó összes 
szabályzatot, ezt követően jogi téren a legfontosabb feladatunk a szervezet GDPR szabályozásának 
kidolgozása volt, amelyet az év végéig sikerült befejeznünk. Működésünket a módosult Alapszabály 
mellett így a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Választási Szabályzat, a Tagfelvételi Szabályzat, a 
Kommunikációs Szabályzat, a Gazdálkodási Szabályzat, az Iktatási és Iratkezelési Szabályzat, a 
Kiküldetési Szabályzat, valamint a Pénzkezelési Szabályzat határozza meg. 
 
A két küldöttgyűlés mellett összesen negyvennél is több megyei közgyűlésre került sor, illetve 
változott a NIT tagszervezeti összetétele is. Májusban tíz új szervezet került felvételre, ezt 
megelőzően februárban pedig több korábbi szervezet kizárásra. 
 
 
Küldöttgyűlések 
 



 
A tavalyi évben két alkalommal ülésézett a NIT Küldöttgyűlése, amelyet megelőzően delegálti 
találkozókra került sor. 
 
 
2019. május 18-án a Budapesti Európai Központban került sor a Nemzeti Ifjúsági Tanács első 
Küldöttgyűlésére. 
 
Az első napirend során az Elnökségi tagok röviden ismertették, egy – két aktualitással kiegészítették 
beszámolójukat, amelyek a tavalyi utolsó Közgyűlés (december 8.) és az idei első Küldöttgyűlés 
közötti időszak történéseit foglalták össze. A második napirendi pontban elhangzott a FEB 
tájékoztatója. 
 
A következő pontokban a szervezet operatív működését meghatározó szabályzatok 
módosítása/elfogadása zajlott le. Az Alapszabály módosítása több területet érintett: a több 
megyében működő szervezetek (igazolhatóan telephellyel rendelkezők) a jövőben megjelölhetik 
azt, hogy melyik megyei Közgyűléshez kívánnak csatlakozni szavazati joggal. A FEB esetében az 
elmúlt 6 év működéséhez visszatérve kikerült a 35 éves felső korhatár. Ezek mellett rendezésre 
került a tagdíjszámlák kiállításának határideje, bekerültek a titkos szavazásra vonatkozó 
rendelkezések, valamint rendezésre került az elnökségi tagok ciklusának kérdése is. A módosításnak 
köszönhetően a jövőben, ha egy elnökségi tag helyére egy új elnökségi tag kerül megválasztásra 
akkor a mandátum nem két évről indul, hanem addig tart, amennyi a mandátumból még hátra lett 
volna. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésre került a megyei Közgyűlésekhez 
kapcsolódó operatív pontokat tartalmazó fejezettel. 
 
A Választási Szabályzat megőrizte az elmúlt évek gyakorlatát, azon néhány technikai jellegű 
finomítást eszközöltünk. A Tagfelvételi Szabályzat volt az utolsó még el nem készült dokumentum, 
amely markáns módon meghatározza a szervezet életét. A kialakított keretrendszer más – más 
kritériumokat határozott meg a nemzetközi, az országos, és a helyi hatókörben működő szervezetek 
esetében. A beépülésre kerülő mutatókat úgy igyekeztünk meghatározni, hogy azok kvantitatív 
módon tudják ellenőrizni azt, hogy az adott szervezet valóban hosszabb ideje érdemben, a fiatalokat 
elérve, számukra megfelelő jelenlétet biztosítva működik. A szabályzatokat a gazdálkodás követte: 
a résztvevők elfogadták a NIT 2018. évi számviteli beszámolóját, valamint meghallgathattak egy 
tájékoztatót a 2019. évi pénzügyekről 
 
Három szakmai napirenddel ment tovább az ülés. Előbb ismertetésre került a szervezet által 
kialakított belső képzési rendszer, amely az „Ifjúsági képviseleti pályamodell” címet kapta. A 
rendszer célja, hogy egyes életkori sajátosságoknak megfelően nyújtson képzéseket a fiatalok (14 és 
35 év között) számára. Ennek szellemében igyekeztünk átalakítani a Szabadegyetemet, és kialakítani 
a Vezetőképzők rendszerét. A fiatalok mellett természetesen a tagszervezeteink, és a 



 
szakembereink számára is szeretnénk továbbra is képzési és fejlődési lehetőségeket biztosító 
alkalmakat, úgynevezett régiós képzéseket szervezni. 
 
 
Ismertetésre került az ifjúsági szakemberek képzésével összefüggő kerekasztal-beszélgetések 
legfontosabb tapasztalatai ezt a nemzetközi terület elmúlt időszakának bemutatása követte. A 
napirend után a küldöttek egyhangúlag támogatták a tagjelölti státuszba való átlépést 
kezdeményezését az Európai Ifjúsági Fórumban. Zárásként elfogadásra került egy határozati 
javaslat, amelynek értelmében csak azon szervezetknek kerül kiküldésre a jövőben postai úton a 
meghívó, akik nem jeleznek vissza elektronikusan az úgy küldött meghívóra. 
 
2019. december 7-én zajlott a szervezet második Küldöttgyűlése 
 
A Tisztújítással egybekötött Küldöttgyűlést megelőzően köszöntőt mondott dr. Navracsics Tibor, 
Európa Kulturális Fővárosáért felelős kormánybiztos, Szalay-Bobrovniczky Vince, civil és társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Gulyás Tibor, Innovációért felelős helyettes államtitkár 
valamint Mohay Gergely az EMMI Főosztályvezetője is.  
 
Az ülés a beszámolók elfogadásával és az Alapszabály technikai módosításával kezdődött, majd sor 
került a NIT új elnökségének megválasztására, aminek értelmében 2021. december 31-ig Hegedüs 
Zoltán maradt a szervezet elnöke, alelnökként Djogni Joel Ségnon és Kovács Péter került 
megválasztásra, az elnökség további tagjai pedig Czagány Éva, Nagy Franciska, Szabó Bálint és Turi 
Ádám lettek. Az Elnökség mellett a Felügyelőbizottság tagjairól döntött, a testület tagjai Nemes 
László elnök, valamint Hegedűs Imre és Jósa Bálint lettek. 
 
A tisztújítást követően több technikai jellegű szabályzatmódosítás, a 2020. évi tervezett 
költségvetés, a jogsegélyszolgálat első évének bemutatása, valamint a NIT kommunikációs 
stratégiájának ismertetése következett.  
 
A részvételi arány mindkét Küldöttgyűlés esetében 80 % felett alakult.  
 
Szakmai kabinetek 
 
A tavalyi évben megalakultak a Nemzeti Ifjúsági Tanács szakmai kabinetjei – munkacsoportjai. Ezek 
a munkacsoportok olyan témákra fókuszálnak és javaslatokat dolgoznak ki, amelyek a fiatalok, a 
szektor és a Nemzeti Ifjúsági Tanács szempontjából kulcsfontosságúak. A kabinetek munkáit a 
szervezet vezetőségének egy – egy tagja koordinálja 
 
Az alábbi kabinetekbe jöttek létre: 



 
 
Digitalizáció – kommunikáció: A digitalizációval összefüggű témák és ügyek vitele, a szervezet 
hatékonyabb online és offline kommunikációjának (pl. tartalomkészítés, kitelepülések és aktivitások 
tervezése – szervezése) támogatása, a kommunikációs célok megvalósításának segítése. 
 
Szakmai munkacsoport: A szakmai anyagok és állásfoglalások kidolgozását támogató 
munkacsoport, melynek elsődleges feladata e mellett a különböző képviseleti témákhoz tartozó 
háttéranyagok elkészülésének segítése. 

Társadalmi ügyek: A különböző társadalmi ügyek, mint az önkéntesség, a fenntartható fejlődés, a 
társadalmi felzárkózás, a magyarországi nemzetiségek, vagy épp a fiatalok társadalmi 
felelősségvállasával és a közéleti aktivitásukkal összefüggő témák feldolgozása, szakpolitikai 
javaslatok megfogalmazása szorosan együttműködve a szakmai munkacsoporttal. 
 
Ifjúsági életút: A fiatalok önálló életkezdéséig tartó "útjúkon" felmerülő egyes 
részterületekhez kapcsolódó javaslatok, munkaanyagok megfogalmazása - pl. köznevelés - 
diákönkormányzatok, felsőoktatás, munakerőpiaci elhelyezkedés, önálló lakáshoz jutás, 
öngondoskodás, családtervezés. 
 
Szolgáltatói munkacsoport: Az szervezet szolgáltatói profiljának kialakításával, 
monitoringjával, bővítési és fejlesztési irányvonalainak meghatározásával foglalkozó 
munkacsoport.  
 
Ezek mellett pedig továbbra is működött a Nemzetközi Munkacsoportunk.  
 
Vezetőképzők 
 
A civil szektoron belül hosszú ideje megfigyelhető jelenség, hogy egy-egy kezdeményezés, szervezet 
sokáig képes magas szinten működni, amikor azonban elérkezik a generációváltás ideje nincs kinek 
továbbadni az egyesület vagy alapítvány vezetését, mert vagy egyáltalán nincs megfelelő és 
közéletileg, társadalmilag aktív fiatal, vagy ezek a fiatalok nincsenek szakmailag kellőképpen 
felkészítve erre a feladatra. Ennek a problémának a megoldására hívtuk életre 2019-ben a 
Vezetőképzőnk rendszerét, amelyet évente két alkalommal, a tavaszi és az őszi időszakban 
valósítunk meg. 
  
Ezeket mindkét esetben egy-egy vidéki helyszínen rendezzük meg. A résztvevők a NIT 
tagszervezeteinek vezetői, delegáltjai, szakemberei közül kerültek ki, azzal a megkötéssel, hogy a 
szakmai képzéseken csak 35 év alattiak vehetnek részt, ezzel is segítve az utánpótlásképzést. A 
komplex módon kialakított képzési program elsődleges célja a résztvevők tudásának bővítése, a 



 
szektor és a szervezetek működésének fejlesztése, professzionalizálása olyan területeken például, 
mint az ifjúsági munka, szervezet- és projektmenedzsment, CSR tevékenység, közösség- és 
hálózatépítés, vezetői kompetenciák és képességek fejlesztése, civil szervezetek gazdálkodásának 
és szolgáltatói profiljának fejlesztése. A rendezvények során a képzési modulok mellett kerekasztal-
beszélgetéseket, projekt-tervező workshopokat valamint szakmai előadásokat szervezünk a 
területet érintő legaktuálisabb információk átadására, jó gyakorlatok megismerésére és 
implementálására.  
 
A tavalyi évben a tavaszi vezetőképzőnknek Szeged adott otthont 2019. március 29 és 31 között, 
míg az őszinek Székesfehérvár október 18 és 20 között.  
 
A Tavaszi Vezetőképző programterve 
 
2019. március 29. péntek 
 
15:00 - 16:00 Köszöntő és nyitóbeszélgetés Szalay-Bobrovniczky Vince Miniszterelnökség, Civil és 
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 
 
16:00 - 19:15 I. képzési blokk 
 
19:30 - 20:30 Vacsora 
 
20:30 - 23:59 Esti programok 
 
 
2019. március 30. szombat 
 
08:00 - 09:00 Reggeli 
 
09:00 - 09:45 Köszöntő és nyitóbeszélgetés - Széles Csongor Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős főosztályvezető 
 
09:45 - 13:15 II. képzési blokk 
 
13:15 - 14:15 Ebéd 
 
14:15 - 17:45 III. képzési blokk 
 



 
18:00 - 18:45 Az Európai Szolidaritási Testület és az Erasmus+ pályázati lehetőségeinek bemutatása 
Járosi Éva, Tempus Közalapítvány 
 
19:00 - 20:00 Vacsora 
 
20:30 - 23:59 City Hunting 
 
 
2019. március 31. vasárnap 
 
08:00 - 09:00 Reggeli 
 
09:00 - 09:45 "Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése"projekt bemutatása Téglásy Kristóf, Családbarát 
Ország Nonprofit Kft. szakmai vezetője 
 
10:00 - 10:45 Társadalmi szervezetek működése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 
tükrében dr. Pintér Mihály, jogász 
 
11:00 - 11:30 Programzárás 
 
Az Őszi vezetőképző programterve 
 
2019. október 18. péntek  
 
14:00 – 15:00 Érkezés, regisztráció 
 
15:00 – 16:00 “Az ifjúsági és civil szektor helyzete, a fiatalok és az ifjúsági szervezetek képviseleti 
lehetőségei” 
Vendég: Dr. Latorcai Csaba, Közigazgatási államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 
16:15 – 19:00 Képzési blokk I. 
 
19:00 – 20:00 Vacsora 
 
21:00 – 23:00 Animált este 
 
2019. otkóber 19. szombat  
 
8:00 – 9:00 Reggeli 



 
 
9:00 – 10:00 “Beszélgetés az ifjúságpolitika aktualitásairól, és a fiatalok társadalmi – közéleti 
aktivitásáról” 
Vendég: Mohay Gergely, fő osztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 
10:15 – 13:00 Képzési blokk II. 
 
13:00 – 14:00 Ebéd 
 
14:00 – 16:15 Képzési blokk III. 
 
16:45 – 19:00 Workshopok 
 
19:00 – 20:00 Vacsora 
 
21:00 – 23.00 Esti program 
 
2019. október 20. vasárnap  
 
8:00 – 9:00 Reggeli 
 
9:15 – 10:00 Ifjúsági szervezetek és innovációs lehetőségek) 
Vendég: Kölkedi Krisztián, NKFIH – Ifjúsági innovációért és Startup ökoszisztémáért felelős elnöki 
megbízot 
 
10:00 – 10:45 Civil szervezetekkel kapcsolatos jogi alapok 
dr. Pintér Mihály 
 
10:45 – 11:00 Rendezvény zárása 
 
 
Szabadegyetem 
 
2016 óta rendezzük meg a NIT legnagyobb léptékű programját a Szabadegyetemet, amely az elmúlt 
években folyamatosan 80-100 fő közötti létszámmal valósult meg. 2019-ben újragondoltuk a 
rendezvény profilját és tematikáját, amelynek eredményeként a klasszikus tudástranszfer a 
vezetőképzők rendszerébe ágyazva jelenik meg, így a Szabadegyetem fókusza egyértelműen a 
fiatalok bevonása felé tolódik el.  A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2019-es Szabadegyetemének Siófok 



 
adott otthont június 20. és 23. között. A hétvége témája az önismeret, karrierépítés, önmegvalósítás 
volt. A tréningek mellett szabadidős programokon vehettek részt a fiatalok. 
 
 
 
Szólj Bele! projekt 
 
Részletesen a vonatkozó támogatási szerződéshez kapcsolódó beszámolóban.  
 
Digitális Valóságok konferencia 
 
A digitalizáció és információtechnológia térnyerésével a XXI. századi társadalom jelentős mértékben 
átalakult. A digitális fejlődés megváltoztatta az oktatásról, munkavállalásról, sőt, a szórakozásról 
alkotott képünket is. A fiatalok és a családok előtt új lehetőségek nyílnak meg, ugyanakkor új fajta 
kihívásokkal is kell szembenézniük. Amíg e változások hatására pár gombnyomással foglalunk asztalt 
kedvenc éttermünkbe és folytatunk szimultán beszélgetést barátainkkal, addig a generációk közötti 
különbség jelentős mértékben mélyült, s olyan fogalmakkal is meg kellett ismerkedünk, mint a 
„cyber-bullying” vagy a „fake news”. A Nemzeti Ifjúsági Tanács, mint az ifjúság és az ifjúsági-civil 
szervezetek legnagyobb hazai érdekképviseleti szerve, nem hagyhatja figyelmen kívül ezeket a 
társadalmi kérdéseket. 
 
Mivel egyre nagyobb közönséget mozgat meg az ifjú korosztályban a „gaming” és az „e sport” világa, 
egy teljes napos szakmai és szórakoztató rendezvény keretében kívánjuk megszólítani a digitalizáció 
és játék iránt érdeklődő fiatalokat és családjaikat. Célcsoportunkat a továbbiakban ők képezik. 
 
Elsődleges célként a rendezvény keretei között egy, a teljes család számára szórakoztató és 
informatív napot kívántunk felkínálni, amelynek eredményeként a résztvevők találkozhatnak a 
magyar „e-sport társadalom” véleményformálóival, a digitalizáció és informatika világában 
tevékenykedő civil szervezetekkel, kutatókkal, számítástechnikai cégekkel és közéleti szereplőkkel. 
Mindemellett lehetőséget kívánunk biztosítani a digitális világ társadalmi diszkurzusa iránt 
elkötelezett civil szervezetek, for-profit véleményformálók és a területért felelős kormányzati 
szereplők közötti találkozásra. 
 
Nem utolsó sorban a rendezvény lehetőséget teremt a Nemzeti Ifjúsági Tanács számára a 
tagszervezeteivel való jobb viszony kialakítására, kapcsolatok szerzésére a terület érintett vállalati 
és kormányzati szereplőivel, valamint a téma széles körű érdekeltsége folytán várható a hatékony 
médiamegjelenés. 
 
Időpont: 2019. 03. 09. 10:00 – 20:00 



 
Helyszín: Budapest – H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ 
 
10:00 – 10: 15 Hivatalos megnyitó 
Köszöntőt mond: Deutch Tamás 
10:15 – 11:15 Digitalizált oktatás- nyelvek, kurzusok, lehetőségek az online és offline térben 
Előadó: Horváth Ádám 
11:30 – 12:30 A nagy testvér mindent lát? – közösségi oldalak, információ biztonság, magánszféra – 
privát szféra 
Beszélgetnek: Bányász Péter, Berki Gábor, dr. Baracsi Katalin, Poór Csaba 
13:30 – 14:30 Játékok és világok – a VIII. JátékosLét kutatás eredményeinek bemutatása 
Előadó: dr. Fromann Richárd 
14:45 – 15:45 Játék az élet? – a gamifikáció jelensége 
Beszélgetnek: Damsa Andrei, dr. Fromann Richárd, Péter Zoltán, Orova Balázs, Pusztai Ádám 
16:15 – 17:15 Hivatásos vagyok – e-sport a gyakorlatban Interaktív beszélgetés hivatásos e- 
sportolókkal 
Beszélgetnek: Bíró Balázs, Horváth Péter, Málovics Gábor, Péter Zoltán 
 
Ifjúsági Munka konferencia 
 
A Budapesti Európai Ifjúsági Központban és a Nemzeti Ifjúsági Tanács közös szervezésében valósult 
meg Ifjúsági Munka Konferenciánk 2019. szeptember 6-án. A rendezvény „A jövő ifjúsági munkája, 
az ifjúsági munka jövője?” címet viselte, mely jól tükrözte az egész napos programok szellemiségét. 

A konferencia első előadójaként Molnár Bálint, a Budapesti Európai Ifjúsági Központ 
igazgatóhelyettese, előadást tartott a fiatalok aktív társadalmi részvételének erősítésében szerepet 
játszó ifjúsági munkáról. Megismerhető volt a Miniszteri Bizottság CM/Rec(2017)4. számú, 
tagállamoknak szóló ajánlása is az ifjúsági munkáról. Ezen kívül még délelőtt lehetőség volt egy 
kerekasztal-beszélgetésen való részvételre, mialatt a jövő ifjúsági munkájáról, a közösségi terek és 
az ifjúsági szolgáltatások szerepéről, lehetséges átalakulásáról esett szó.  

Ebéd után párhuzamos szekciókon, majd egy módszertani börzén vehettek részt az érdeklődő. A 
párhuzamos szekciókat a regisztrálók előre kiválaszthatták, hogy az ifjúsági szakemberek formális és 
nem formális képzéséről, a trendekről, tendenciákról, kutatásokról, a digitalizációban rejlő 
lehetőségekről, az ifjúsági kezdeményezések és közösségek inkubálási lehetőségeiről, vagy épp a 
2020 utáni források és lehetőségekről kívántak többet megtudni. A Módszertani börzén pedig 
különböző jó gyakorlatokat ismerhettek meg a résztvevők.  
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2019 . évi Beszámolójához

I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása

Név: Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

Székhely: 6726 Szeged, Fő fasor 11. I/6.

Bejegyző határozat száma: 0600/Pk.60105/2015

Nyilvántartási szám: 06-02-0003128

Jogszabályi háttér

1.

·

·

·

2.
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!

· A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.
· A mérlegkészítés időpontja: 2020. július 16.

3. A beszámoló készítése, aláírása: 
· A beszámoló nyelve: Magyar

· Aláíró: Elnök

4.

5.

A civil szervezet saját honlappal nem rendelkezik!

6.

7.

8.

II.

1.
a)

·

·

·

·

·

·

b)

·

·

·

c)

·

·

d)

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának 
módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján  a megbízható és 
valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

A számviteli politika főbb vonásai

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

A beszámolási forma:

A Civil szervezet  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben  meghatározott szabályok alapján készítette el a 
beszámolóját.

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendelet 4-es és 5 sz mellékletének!

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

Összehasonlíthatóság biztosítása
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Könyvvizsgálati kötelezettség
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében 
biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom 
elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

saját előállításkor a közvetlen költségek;

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

Az értékcsökkenés leírás módszerei:

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése:
A bekerülési érték:

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:

akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen 
(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz 
piaci értéke, valamin
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e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2.

E s z k ö z ö k: É r t é k:

Nyitás: 0 eFt

Növekedés: 0 0 eFt

Csökkenés: 0 eFt

Zárás: 0 0 eFt

3.

III.

1.

2.

3.

4.

20% 0 eFt

-

A mérlegben jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

-

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

IV.

1.
Az statisztikai állományi létszám: 0 fő

2.

-

-

3. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

4.

5.

6.

2020. július 17.

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;

a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;

Értékhelyesbítés a következő eszközcsoportra számoltunk el:

Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

- az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek:

- a számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők:

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló 
napjára meghirdetett középárfolyamon történik; 

Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

- a valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása: 

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:
A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti formája okán.

- a valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, valamint az eredményben illetve a saját tőkében elszámolt összeg:

- a pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értéke:

- a származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárati ideje, valamint a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása (valós értéke): 

A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

Tájékoztató adatok

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Információk a kötelezettségekről
A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 
A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása
A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

Képviseletre jogosult 
személy aláírása

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók
A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a 
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. 

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A Szervezetnél felügyelő bizottság nem működik.

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
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