
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

04 Gyulai Törvényszék

Zsótér Mária

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

0 4 0 1 2 3 6 5    2 0 2 0

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

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.36



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-642

2020. 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)

04 Gyulai Törvényszék 2 0 2 0

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

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

5 6 0 0 Békéscsaba

Vasvári Pál utca

29

    

0 4 0 1 2 3 6 5    

0 4 0 0 P k 6 0 0 7 6  2 0 0 4

1 8 3 8 8 9 8 9 1 0 4

Zsótér Mária

Békéscsaba 2 0 2 1 0 3 2 5

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.36



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

153 340

153 340

1 065 3 260

1 065 3 260

1 218 3 600

808 3 207

204 204

728 604

-124 2 399

150 0

150 0

260 393

1 218 3 600

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

855 5 417 855 5 417

2 734 1 820 2 734 1 820

2 679 1 747 2 679 1 747

3 589 7 237 3 589 7 237

3 589 7 237 3 589 7 237

2 301 4 259 2 301 4 259

1 102 314 1 102 314

0 0 0 0

307 265 307 265

3 0 3 0

3 713 4 838 3 713 4 838

3 713 4 838 3 713 4 838

-124 2 399 -124 2 399

0 0 0 0

-124 2 399 -124 2 399

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.36



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

2 232 1 662 2 232 1 662

0 0 0 0

226 85 226 85

0 0 0 0

21 31 21 31

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.37



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-642

2020. év

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

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

5 6 0 0 Békéscsaba

Vasvári Pál utca

29

    

0 4 0 0 P k 6 0 0 7 6  2 0 0 4

0 4 0 1 2 3 6 5    

1 8 3 8 8 9 8 9 1 0 4

Zsótér Mária

Ifjúságvédelem,nevelés,oktatás,kulturális tevékeny

1997.évi CLVI.tv.26§c)

Törvény a Közhasznú tevékenységről

Ifjúsági korosztály

2500

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.37



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

-

-

-

-

-

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.37



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

3 589 7 237

21 31

0 0

3 568 7 206

3 713 4 838

1 102 314

3 713 4 838

-124 2 399

35 38

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.37



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

2019. évi programok 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KIOS Bizottság

2019.03.01-2020.02.28.

125 000

55 060

58 000

0

0

58 000

0

58 000

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.37



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

NEA-UN-19-Ö-M-0363 azonosítószámú 2019. évi működési pályázat

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

2019.04.01-2020.03.31.

1 000 000

175 128

182 245

0

0

182 245

0

182 245

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.37



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

TotaliTÁR c. kiállítás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KIOS Bizottság

2019.05.01-2020.02.28.

50 000

30 000

30 000

0

0

30 000

0

30 000

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.37



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

NEA-KK-20-O-M-0234 azonosítószámú 2020. évi működési pályázat

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

2020.04.01-2021.03.31.

1 150 000

787 137

798 561

1 150 000

0

798 561

0

798 561

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.37



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

NKA 205107/03122 Utak, terek, módszerek a közművelődésben, ifjúságsegítésben konferenciák megrendezése

Nemzeti Kulturális Alap

2020.04.22-2020.12.15.

700 000

700 000

711 540

700 000

0

711 540

0

711 540
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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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

2020 rendelkező évben felajánlott SZJA 1%

Magánszemélyek felajánlása

2020 év

30 722

0

0

30 722

0

0

0

0

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.31 12.17.37



TTÁÁLLIIBBEERR  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTŐŐ  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY  
Békéscsaba 
Vasvári Pál utca 29. 
5600 

KKK III EEE GGG ÉÉÉ SSS ZZZ ÍÍÍ TTT ŐŐŐ    MMM EEE LLL LLL ÉÉÉ KKK LLL EEE TTT    
AAA    222 000 222 000 ...    ÉÉÉ VVV III    ÉÉÉ VVV EEE SSS    BBB EEE SSS ZZZ ÁÁÁ MMM OOO LLL ÓÓÓ HHH OOO ZZZ    

ÁÁllttaalláánnooss  öösssszzeeffooggllaallááss 

A kiegészítő melléklet a TTÁÁLLIIBBEERR  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGFFEELLJJEESSZZTTŐŐ  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY  2020. január 1-től - 
2020. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. 

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 
2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak. 

Az alapítvány 2004. május 28-án kezdte meg a tevékenységét.  

A cégbírósági bejegyzés száma: Pk.60.076/2004/2.  
Cégjegyzék száma: - 
A cég székhelye: 5600 Békéscsaba, Vasvári Pál utca 29. 
Az alapítvány telephelye(i): --- 
Adószáma: 18388989-1-04 
 
Az alapítvány kuratóriumának tagja(i)     

EEElllnnnööökkk:::   ZZZsssóóótttééérrr   MMMááárrriiiaaa   
TTTaaaggg:::   CCCsssááákkkiii   EEErrrrrriiikkkaaa   
TTTaaaggg:::   KKKeeennndddeeerrr   KKKrrr iiissszzzttt iiinnnaaa   

               
Az alapítvány közhasznú tevékenységet végez, az egészségügyi rehabilitációs, a nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kultúra, a gyermek-és ifjúságvédelem tevékenység területein. 

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés 

TTÁÁLLIIBBEERR  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTŐŐ  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY  a 2020-as év gazdálkodásáról egyszerűsített éves 
beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az egyszerűsített éves 
beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. 

Az alapítvány kettős könyvvitelt vezet, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem 
vezet, beszerzéseit költségként számolja el. 

AAzz  eesszzkköözzöökk  ééss  ffoorrrráássookk  éérrttéékkeellééssee 

Az értékelési elvek, eljárások: 

---   IIImmmmmmaaattteeerrriiiááállliiisss   jjjaaavvvaaakkk,,,    tttááárrrgggyyyiii   eeessszzzkkkööözzzööökkk::: nettó értéken kerülnek a mérlegbe. 
Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével 
csökkentve épültek a mérlegbe. Az alapítvány nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével. 

---   BBBeeefffeeekkkttteeettteeetttttt    pppééénnnzzzüüügggyyyiii   eeessszzzkkkööözzzööökkk::: könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek az eszközök közé. 
---   KKKéééssszzzllleeettteeekkk::: tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe.  
---   KKKööövvveeettteeellléééssseeekkk,,,    kkköööttteeellleeezzzeeettt ttt sssééégggeeekkk::: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. 

Az alapítványnak nem volt határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége.  
---    ÉÉÉrrrtttééékkkpppaaapppííírrroookkk,,,    pppééénnnzzzeeessszzzkkkööözzzööökkk::: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben. 

 
A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain szereplő összegekkel, a 
pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe. 
Forgatási célú értékpapírral év végén az alapítvány nem rendelkezett. 
  



A MÉRLEG 

A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon:  3 600 ezer Ft. 

ESZKÖZÖK 

Befektetett eszközök 

A befektetett eszközök nettó értéke a mérleg fordulónapon 340 ezer Ft. 

Az immateriális javak Az immateriális javak nettó értéke a mérlegfordulónapon 0 ezer Ft. 

 A tárgyi eszközök adatai 

Tárgyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon:  340 ezer Ft 

Az alapítvány az értékcsökkenési leírás elszámolására a Szv.Tv. szerinti lineáris leírási kulcsokat 
alkalmazta. A 200 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy 
összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.  

A befektetett pénzügyi eszközök adatai 

Befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 0 ezer Ft 

Értékpapírral, adott kölcsönnel, hosszú lejáratú bankbetéttel az Alapítvány a mérlegforduló napon nem 
rendelkezett. 
 

 A forgóeszközök 

Forgóeszközök aránya 

 Forgóeszközök =    3 260 000   = 90,58 % 
     Eszköz         3 600 000      
 
A forgóeszközök állománya 3 260 ezer Ft, amelyből 0 ezer Ft a követelések egyenlege. 
  

Készletek Év végi záró egyenlege: 0 ezer Ft 

 Követelések Év végi záró egyenlege: 0 ezer Ft 

 Értékpapírok Év végi záró egyenlege: 0 ezer Ft 

 Pénzeszközök 

Likvid pénzeszközök aránya 

 Pénzeszközök =     3 260 000   = 90,58 % 
       Eszköz         3 600 000 
 
A pénzeszközök záró egyenlege: 3 260 ezer Ft 

- Pénztár:  1 382 ezer Ft 

- Bankbetétek:  1 878 ezer Ft  
 
 

Aktív időbeli elhatárolások Év végi záró egyenlege: 0  ezer Ft 



 FORRÁSOK 

Saját tőke 

A vállalkozás saját tőkéje: 3 207 ezer Ft. 

 Jegyzett tőke 

Záró értéke a mérleg fordulónapján 204 ezer Ft. 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az Alapítványnál: 0 ezer Ft. 

 Tőketartalék 

Értéke évzáráskor 0 ezer Ft. 

 Eredménytartalék 

Az előző időszak eredményeinek halmozott egyenlege: 604 ezer Ft. 
Lekötött tartalék:  0 ezer Ft. 
Értékelési tartalék:  0 ezer Ft. 

 Mérleg szerinti eredmény 

A tárgyévben az alapítvány mérleg szerinti eredménye: 2 399 ezer Ft. 

 Céltartalékok 

Év végi záró állomány: 0 ezer Ft. 

2020-ban az alapítvány céltartalékot nem képzett. 
Nincs az alapítványnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható 
kötelezettségekre céltartalékot nem képzett. 

 Kötelezettségek 

A hosszú lejáratú kötelezettségek Év végi záró állomány: 0 ezer Ft 

A rövid lejáratú kötelezettségek Év végi záró állománya: 0 ezer Ft 

Az alapítvány eszközeinek finanszírozása saját forrásból történik.  

Passzív időbeli elhatárolások 

Az Alapítvány tárgyévi eredményt módosító, csökkentő könyvelési tételként 393 ezer Ft-ot számolt el a 
NEA 2020 évi működési pályázati programjának, valamint a 2020 rendelkező évben magánszemélyek által 
felajánlott SZJA 1% összegéből 2020 évben fel nem használt értékben. 

  



EREDMÉNY KIMUTATÁS 

 
Értékesítés nettó árbevétele 5 417 ezer Ft 
 
Aktivált saját teljesítmények értéke 0 ezer Ft 
 
Egyéb bevételek 1 820 ezer Ft 
- ebből tagdíj, alapítóktól kapott befizetés  
- ebből támogatások 1 747 ezer Ft 
- ebből adományok 
- ebből önkéntes munka értéke 73 ezer Ft 
 
Pénzügyi műveletek bevételei 0 ezer Ft 
 
Rendkívüli bevételek 0 ezer Ft 
- ebből alapítóktól kapott befizetés 
- támogatások 
 
Összes bevételből közhasznú tevékenység bevétele: 7 237 ezer Ft 
Az Alapítvány 2020 évben kizárólag közhasznú tevékenységből származó bevételt szerzett, vállalkozási 
tevékenységet nem végez. 
 
Anyagjellegű ráfordítások 4 259 ezer Ft 
 
Személyi jellegű ráfordítások 314 ezer Ft 
- ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 ezer Ft 
Az Alapítvány 2020 évben a vezető tisztségviselőit nem részesítette juttatásban  
 
Értékcsökkenési leírás 265 ezer Ft 
 
Egyéb ráfordítások 0 ezer Ft 
 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 ezer Ft 
 
Rendkívüli ráfordítások 0 ezer Ft 
 
Összes ráfordításból közhasznú tevékenység ráfordításai: 4 838 ezer Ft 
Az Alapítvány 2020 évben kizárólag közhasznú tevékenységének ráfordításait számolta el, vállalkozási 
tevékenységet nem végez. 
 
Adózás előtti eredmény 2 399 ezer Ft 
 
Adófizetési kötelezettség 0 ezer Ft 
 
Adózott eredmény 2 399 ezer Ft 
 
Jóváhagyott osztalék 0 ezer Ft 
 
Tárgyévi eredmény 2 399 ezer Ft 

  

  



Támogatások forrásonkénti bemutatása 

 

11..  TTáámmooggaattáássii  pprrooggrraamm  eellnneevveezzééssee::  22001199..  éévvii  pprrooggrraammookk  ––  BBéékkééssccssaabbaa  MMJJVV  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKIIOOSS  
BBiizzoottttssáágg  ttáámmooggaattáássaa    

TTáámmooggaattóó  mmeeggnneevveezzééssee::  BBéékkééssccssaabbaa  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKIIOOSS  BBiizzoottttssáágg  

TTáámmooggaattááss  iiddőőttaarrttaammaa::  22001199..0033..0011--22002200..0022..2288..  

TTáámmooggaattáássii  öösssszzeegg::  112255  000000  

--  eebbbbőőll  aa  ttáárrggyyéévvrree  jjuuttóó  öösssszzeegg::  5555  006600  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffeellhhaasszznnáálltt  öösssszzeegg::  5588  000000  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffoollyyóóssííttootttt  öösssszzeegg::  00  FFtt  

TTáámmooggaattááss  ttáárrggyyéévvii  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  sszzöövveeggeess  bbeemmuuttaattáássaa::    
AA  ttáámmooggaattááss  hhoozzzzáájjáárruulltt  sszzeerrvveezzeettüünnkk  mműűkkööddééssééhheezz,,  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággááhhoozz,,  ééss  aahhhhoozz,,  hhooggyy  
kköözzöössssééggffeejjlleesszzttőőii,,  mmeennttáállhhiiggiiéénnééss  ttáámmooggaattóó  mmuunnkkáánnkkaatt  aazz  iiggéénnyyeekk  ééss  kkaappaacciittáássuunnkk  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  
lleeggjjoobbbb  ttuuddáássuunnkk  sszzeerriinntt  ttuuddjjuukk  vvééggeezznnii  BBéékkééssccssaabbáánn..  AA  pprroojjeekktt  kkööllttssééggeeii  kköözzöötttt  aa  rreennddeezzvvéénnyyeeiinnkk  
sszzaakkmmaaii  eellőőaaddóóii  kkööllttssééggeeii  sszzeerreeppeellnneekk..  
  

22..  TTáámmooggaattáássii  pprrooggrraamm  eellnneevveezzééssee::  NNEEAA--UUNN--1199--ÖÖ--MM--00336633  aazzoonnoossííttóósszzáámmúú  22001199..  éévvii  mműűkkööddééssii  
ppáállyyáázzaatt  

TTáámmooggaattóó  mmeeggnneevveezzééssee::  BBeetthhlleenn  GGáábboorr  AAllaappkkeezzeellőő  ZZrrtt..    

TTáámmooggaattááss  iiddőőttaarrttaammaa::  22001199..0044..0011--22002200..0033..3311..  

TTáámmooggaattáássii  öösssszzeegg::  11  000000  000000  FFtt  

--  eebbbbőőll  aa  ttáárrggyyéévvrree  jjuuttóó  öösssszzeegg::  117755  112288  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffeellhhaasszznnáálltt  öösssszzeegg::  118822  224455  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffoollyyóóssííttootttt  öösssszzeegg::  00  FFtt  

TTáámmooggaattááss  ttáárrggyyéévvii  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  sszzöövveeggeess  bbeemmuuttaattáássaa::    
AAllaappííttvváánnyyuunnkk  mműűkkööddéésséétt,,  sszzaakkmmaaii,,  mmóóddsszzeerrttaannii  mmeeggúújjuulláássáátt  tteettttee  lleehheettőővvéé  aa  ttáámmooggaattááss..  AAzz  eellnnyyeerrtt  
ppáállyyáázzaattii  öösssszzeegg  aazz  iirrooddaaii  hhááttttéérr  bbiizzttoossííttáássáátt,,  ttaaggookk  ééss  öönnkkéénntteesseekk  kkééppzzéésséétt  tteettttee  lleehheettőővvéé..  AA  
sszzaakkkköönnyyvveekk,,  ffoollyyóóiirraattookk,,  kköönnyyvveellééss,,  ppoossttaakkööllttsséégg,,  bbaannkkkkööllttsséégg,,  kkééppzzééss  kkööllttssééggeeii,,  uuttaazzáássii  kkööllttssééggeekk  
kkeerrüülltteekk  eellsszzáámmoolláássrraa..  
  

33..  TTáámmooggaattáássii  pprrooggrraamm  eellnneevveezzééssee::  TToottaalliiTTÁÁRR  cc..  kkiiáállllííttááss  

TTáámmooggaattóó  mmeeggnneevveezzééssee::  BBéékkééssccssaabbaa  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKIIOOSS  BBiizzoottttssáágg  

TTáámmooggaattááss  iiddőőttaarrttaammaa::  22001199..0055..0011--22002200..0022..2288..  

TTáámmooggaattáássii  öösssszzeegg::  5500  000000  FFtt  



--  eebbbbőőll  aa  ttáárrggyyéévvrree  jjuuttóó  öösssszzeegg::  3300  000000  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffeellhhaasszznnáálltt  öösssszzeegg::  3300  000000  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffoollyyóóssííttootttt  öösssszzeegg::  00  FFtt  

TTáámmooggaattááss  ttáárrggyyéévvii  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  sszzöövveeggeess  bbeemmuuttaattáássaa::    
AAllaappííttvváánnyyuunnkk  aa  TToottaalliiTTÁÁRR  cc..  kkiiáállllííttáásstt  aazz  EErrzzsséébbeett  IIffjjúússáággii  AAllaapp  KKöözzöössssééggii  TTeerréébbeenn,,  aa  CCssaabbaa  
CCeenntteerr  IIIIII..  eemmeelleettéénn  vvaallóóssííttoottttaa  mmeegg..  AA  kkiiáállllííttáásstt  aa  tteerrvveekkkkeell  eelllleennttééttbbeenn  vvééggüüll  nneemm  aazz  AAnnddrráássssyy  
GGyyuullaa  GGiimmnnáázziiuumm  ééss  KKoollllééggiiuumm  eebbééddllőőjjéénneekk  ppiinnccééjjéébbeenn  ttaarrttoottttuukk,,  uuii..  aazzookkaatt  aa  nnaaggyysszzaabbáássúú  tteerrvveekkeett,,  
aammeellyyeekknneekk  eezz  aa  kkiiáállllííttááss  rréésszzee  lleetttt  vvoollnnaa,,  nneemm  ttuuddttuukk  mmeeggvvaallóóssííttaannii,,  ttööbbbb  bbeeaaddootttt  ppáállyyáázzaattuunnkk  sseemm  
rréésszzeessüülltt  ttáámmooggaattáássbbaann..  AA  pprroojjeekktt  22002200  éévvii  kkööllttssééggee  aa  ttaabbllóókk  ffiinnaannsszzíírroozzáássaa  vvoolltt..  
  

44..  TTáámmooggaattáássii  pprrooggrraamm  eellnneevveezzééssee::  NNEEAA--KKKK--2200--OO--MM--00223344  aazzoonnoossííttóósszzáámmúú  22002200..  éévvii  mműűkkööddééssii  
ppáállyyáázzaatt  

TTáámmooggaattóó  mmeeggnneevveezzééssee::  BBeetthhlleenn  GGáábboorr  AAllaappkkeezzeellőő  ZZrrtt..  

TTáámmooggaattááss  iiddőőttaarrttaammaa::  22002200..0044..0011--22002211..0033..3311..  

TTáámmooggaattáássii  öösssszzeegg::  11  115500  000000  FFtt  

--  eebbbbőőll  aa  ttáárrggyyéévvrree  jjuuttóó  öösssszzeegg::  778877  113377  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffeellhhaasszznnáálltt  öösssszzeegg::  779988  556611  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffoollyyóóssííttootttt  öösssszzeegg::  11  115500  000000  FFtt  

TTáámmooggaattááss  ttáárrggyyéévvii  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  sszzöövveeggeess  bbeemmuuttaattáássaa::    
AAllaappííttvváánnyyuunnkk  mműűkkööddéésséétt  tteettttee  lleehheettőővvéé  aa  ttáámmooggaattááss..  AAzz  eellnnyyeerrtt  ppáállyyáázzaattii  öösssszzeegg  aazz  iirrooddaaii  hhááttttéérr  
bbiizzttoossííttáássáátt,,  ttaaggookk  ééss  öönnkkéénntteesseekk  kkééppzzéésséétt  tteettttee  lleehheettőővvéé..  AAzz  iirrooddaasszzeerreekk,,  sszzaakkkköönnyyvveekk,,  ffoollyyóóiirraattookk,,  
eeggyyéébb  aannyyaaggookk  kkööllttssééggeeii,,  rreekklláámm--  ééss  pprrooppaaggaannddaa  kkööllttssééggeekk,,  kköönnyyvveellééss  ddííjjaa,,  ppoossttaakkööllttsséégg,,  
bbaannkkkkööllttsséégg,,  kkééppzzééss  kkööllttssééggeeii,,  ppáállyyáázzaattii  ddííjjaakk,,  uuttaazzáássii  kkööllttssééggeekk  kkeerrüüllnneekk  eellsszzáámmoolláássrraa..  

  

55..  TTáámmooggaattáássii  pprrooggrraamm  eellnneevveezzééssee::  NNKKAA  220055110077//0033112222  UUttaakk,,  tteerreekk,,  mmóóddsszzeerreekk  aa  kköözzmműűvveellőőddééssbbeenn,,  
iiffjjúússáággsseeggííttééssbbeenn  kkoonnffeerreenncciiáákk  mmeeggrreennddeezzééssee  

TTáámmooggaattóó  mmeeggnneevveezzééssee::  NNeemmzzeettii  KKuullttuurráálliiss  AAllaapp  

TTáámmooggaattááss  iiddőőttaarrttaammaa::  22002200..0044..2222--22002200..1122..1155..  

TTáámmooggaattáássii  öösssszzeegg::  770000  000000  FFtt  

--  eebbbbőőll  aa  ttáárrggyyéévvrree  jjuuttóó  öösssszzeegg::  770000  000000  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffeellhhaasszznnáálltt  öösssszzeegg::  771111  554400  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffoollyyóóssííttootttt  öösssszzeegg::  770000  000000  FFtt  

TTáámmooggaattááss  ttáárrggyyéévvii  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  sszzöövveeggeess  bbeemmuuttaattáássaa::    
AA  ppáállyyáázzaatt  kkeerreettéébbeenn  aa  kkoonnffeerreenncciiáákk  mmeeggrreennddeezzééssééhheezz  kkaappccssoollóóddóóaann  bbéérrlleettii  ddííjjaakk,,  rreekklláámm--  ééss  
pprrooppaaggaannddaa  kkiiaaddáássookk,,  eellőőaaddóóii  ddííjjaakk,,  ééss  ccssooppoorrttooss  ééttkkeezzééss  kkööllttssééggeeii  kkeerrüüllnneekk  eellsszzáámmoolláássrraa..  



AA  kkoonnffeerreenncciiaa  ccéélljjaa  vvoolltt,,  hhooggyy  mmeeggvviizzssggáálljjuukk  aa  TTiisszzáánn  iinnnneennii  mmeeggyyéékk  iiffjjúússáággii  kköözzöössssééggii  tteerreeiinneekk  
ffeennnnttaarrttóóii,,  aa  kköözzöössssééggii  tteerreekk  vveezzeettőőii,,  mmuunnkkaattáárrssaaii,,  aazz  ooddaa  llááttooggaattóó  ffiiaattaallookk,,  kköözzöössssééggeekk  
sszzeemmsszzööggéébbőőll,,  hhooggyy  aa  mmaaii  oonnlliinnee  vviilláággbbaann  mmii  lleehheett  aa  ffeellaaddaattaa  eezzeekknneekk  aa  tteerreekknneekk,,  mmiillyyeenn  
sszzoollggáállttaattáássookk,,  ffuunnkkcciióókk  mmeennttéénn  éérrddeemmeess,,  lleehheett  kköözzöössssééggii  tteerreett  sszzeerrvveezznnii,,  kkiinneekk  aa  ffeellaaddaattaa  eezzeekknneekk  aa  
tteerreekknneekk  aa  ffiinnaannsszzíírroozzáássaa,,  ffeennnnttaarrttáássaa;;  vvaannnnaakk--ee  ttiisszzttaa  ffuunnkkcciióójjúú  tteerreekk  vvaaggyy  kkeevveerreeddiikk  aa  
kköözzmműűvveellőőddééss  ––  iiffjjúússáággsseeggííttééss  --  sszzoocciiáálliiss  mmuunnkkaa..  CCééllccssooppoorrttuunnkk  vvoolltt  aazz  iiffjjúússáággii  kkoorroosszzttáállyy,,  iiffjjúússáággii  
kköözzöössssééggeekk  kkééppvviisseellőőii,,  iiffjjúússáággii  sszzaakkeemmbbeerreekk,,  ppeeddaaggóógguussookk,,  ffiiaattaallookkkkaall  ffooggllaallkkoozzóó  sszzaakkeemmbbeerreekk,,  
kköözzöössssééggffeejjlleesszzttőőkk,,  kköözzmműűvveellőőddééssii  sszzaakkeemmbbeerreekk,,  kköözzöössssééggii  tteerreekk  ffeennnnttaarrttóóii..  
  
  

66..  TTáámmooggaattáássii  pprrooggrraamm  eellnneevveezzééssee::  22002200  rreennddeellkkeezzőő  éévvbbeenn  ffeellaajjáánnllootttt  SSZZJJAA  11%%  

TTáámmooggaattóó  mmeeggnneevveezzééssee::  MMaaggáánnsszzeemmééllyyeekk  ffeellaajjáánnlláássaa  

TTáámmooggaattááss  iiddőőttaarrttaammaa::  22002200  éévv  

TTáámmooggaattáássii  öösssszzeegg::  3300  772222  FFtt  

--  eebbbbőőll  aa  ttáárrggyyéévvrree  jjuuttóó  öösssszzeegg::  00  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffeellhhaasszznnáálltt  öösssszzeegg::  00  FFtt  

--  ttáárrggyyéévvbbeenn  ffoollyyóóssííttootttt  öösssszzeegg::  3300  772222  FFtt  

TTáámmooggaattááss  ttáárrggyyéévvii  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  sszzöövveeggeess  bbeemmuuttaattáássaa::    

AAllaappííttvváánnyyuunnkk  aa  ffeellaajjáánnllootttt,,  ffoollyyóóssííttootttt  öösssszzeeggeett  22002200  éévv  vvééggéénn  eellhhaattáárroollttaa,,  aa  ffeellhhaasszznnáálláásstt  22002211  éévvrree  
tteerrvveezzii..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



TTáájjéékkoozzttaattóó  rréésszz 

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai 

Az átlagos állományi létszám a 2020. évben 0 fő volt.  
  

A társasági adó alapját növelő tételek 

Értékcsökkenési leírás (sztv. szerinti) összege 265 e Ft 

A társasági adó alapját csökkentő tételek 

Értékcsökkenési leírás (atv. szerinti) összege 265 e Ft   

Előző évek vesztesége 0 Ft 

  
A nettó árbevétel összege 5 417 ezer Ft 
 

Az alapítvány a tárgyévben támogatásból származó bevétele 1 747 ezer Ft 

Az alapítvány közérdekű önkéntes tevékenysége értékeként 73 ezer Ft bevételt ért el 

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége a vállalkozásnak nincs. 
A választott tisztségviselők osztalékot, kölcsönt, előleget a tárgyévben nem vettek fel. 

Békéscsaba, 2021. március 26.  

 

 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                Zsótér Mária 
            elnök 
              TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány 



 

Szakmai beszámoló 2020 

 

Alapítványunk működésének, szakmai programjának támogatói 

 

 

 
Alapítványunk az alábbi alapcél szerinti és közhasznú tevékenységeket 

végezte 
 
Egészségmegelőzés: fiatalok és családok számára mentálhiginés közösségi programokat valósítottunk 
meg, járási közművelődési konferenciát szerveztünk lelkiegészség témakörben 
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: kutyabarát ismeretterjesztő közösségi 
programokat szerveztünk, csoportfoglalkozásokat tartottunk 
Állatvédelem: felelős állattartás témában akciókat kezdeményeztünk, látóutat szerveztünk, 
pályázatokat írtunk, közösségi programokat szerveztünk 
Kulturális tevékenység: folytattuk a Térfigyelő c. ifjúsági, közművelődési konferencia sorozatunkat, 
járási közművelődési konferenciát szerveztünk 
Gyermek- és ifjúsági érdekképviselet: Békéscsaba MJV Önkormányzata felkérésére koordináltuk az 
Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 folyamatot, szakértőként közreműködtünk az ifjúsági 
koncepció készítésében 
Információt szolgáltattunk, együttműködtünk ifjúsági, önkéntes és általános szervezeti kérdésekben 
 
Legfontosabb céljaink a generációk együttműködése, az erőszakmentes kommunikáció, az ifjúsági 
korosztály demokratikus nevelése támogatása, mentorálása. Folyamatosan kezdeményezzük azokat a 
közösségi alkalmakat, találkozókat, amelyek egyrészt közösségi élményt, másrészt új ismeretek 
szerzését és az aktív részvételen keresztüli elsajátítás lehetőségét biztosítják. 2020-ban a 
világjárványra való reagálás is előtérbe került, elsősorban az egyének és közösségek megtámogatása 
által. 
 



Programjainkat továbbra is együttműködő partnerek bevonásával valósítottuk meg. Az 
együttműködés alapja a bizalom, előnye a forrásbevonás és munkamegosztás, valamint a kölcsönös 
tanulás,  
 
 

Legfőbb partnereink voltak 
 
 

- Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesület 
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
- Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
- Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal 
- Békéscsabai Extrémsport Egyesület 
- Csupaszív Nagycsaládos Egyesület 
- Erzsébet Ifjúsági Alap Békés megyei munkatársai 
- Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesület 
- Mi-Értünk Prevenciós és Segítő Egyesület 
 
Békés megyében elsősorban Orosháza, Mezőberény települések ifjúsági közéletében vettünk részt 
szakmai tanácsadással. Célunk volt a fiatalokkal foglalkozók érzékenyítése, a szakemberek aktuális 
országos folyamatokba való bekapcsolása. 
 

A COVID-19 járványhelyzet miatt a 2020-as újratervezésben, kényszerű leállásokban átvizsgálhattuk 
erősségeinket, gyengeségeinket, feltártuk azokat a lehetőségeket, kapcsolatokat, amikkel a 
hasonlóan terhelt időszakokban működni tudunk. Szakmai programjaink és a támogatások 
felhasználása ennek alapján némiképp módosult és hangsúly eltolódásokkal egyes tervezett 
tevékenységek nagyobb teret, mások kisebb figyelmet kaptak. Elsősorban az online is hozzáférhető 
csoportos tanfolyamokon vettünk részt, szakirodalmat vásároltunk, eszközöket, ugyanis ezek a 
módszerek, eszközök frissítik az eszköztárunkat, segítik a jövőbeli munkánkat.  
Kialakult az ifjúságsegítői, közösségfejlesztői munkánk új iránya: a települési, ifjúsági közösségi 
tervezési folyamatok támogatása, a felelős állattartáson keresztül települési integrált közösségi 
programok szervezése, támogatása, az önkéntesség népszerűsítése, önkéntesek és szervezetek 
felkészítése.  
A módosításokat a kényszer, a járványügyi korlátozások generálták, ugyanakkor igyekeztünk úgy 
felhasználni a forrásokat, hogy az segítsen bennünket, önkénteseinket a sikeres építkezésben. 
 
Fenntartható programjaink, tevékenységeink, amelyekkel szűkebb és tágabb közösségünket, 
lakóhelyünket, más szervezeteket is tudunk támogatni (pl. módszertani, szakmai támogatás, 
bemutatók, előadások, tréningek formájában) 
- játszótéri programok szervezése 
- önkéntes program működtetése, továbbadása 
- közösségek mentorálása 
- generációk együttműködésének támogatása 
- települési és megyei szintű közösségfejlesztői folyamatokban közreműködés 
- a fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő 
programok megvalósítása 
- önkéntes bázisnak szervezett belső programok. 



 
A korábban tervezett munkatárs foglalkoztatását nem tudtuk vállalni a bizonytalanságok miatt, 
helyette az önkéntes bázis növelésére fordítottunk figyelmet. 
Önkéntes bázisunk bővítését, megtartását is fontosnak tartottuk, ui. a tervezett programok során 
számos lehetőség adódik bevonásukra. Célunk, hogy az önkéntesek is specializálódjanak, s ki-ki az 
érdeklődésének, személyiségének megfelelő programokba tudjon bekapcsolódni. Örömünkre 
felnőtteket és diákokat is sikerült bevonnunk. Törekszünk arra, hogy a rendszeresen önkénteskedők 
számát stabilizáljuk legalább 15 főben. Jelenleg 30 önkéntes szerződéssel rendelkezünk, de 
időszakonként szerződéssel nem rendelkezők is egy-két órára bekapcsolódnak (8-10 fő egy évben). 
 
Elérhetőségeink: 
www.kozossegiterek.hu 
www.taliberalapitvany.hu 
www.facebook.com/taliberalapitvany  
 
 

Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 nyilvánosság 

 
Békéscsaba MJV Önkormányzata felkérésére Alapítványunk és a Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesülete koordinálta a békéscsabai ifjúsági közösségi felmérést. A nyilvánosság megszervezése 
alapítványunk vállalása volt. 
A közösségi felmérés elvében és módszereiben alapvető a nyilvánosság bevonása, tájékoztatása. 
Igyekeztünk figyelmet fordítani arra, hogy mindazokat, akik jelezték szándékukat, esetleg egy-egy 
ponton csatlakoztak is hozzánk, de a város teljes lakosságát, az ifjúsági szakmát is többféle módon 
tájékoztassuk, elérjük. 
 
Arculat 
Már a 2015-ös ifjúsági koncepció elkészítésekor is bebizonyosodott, hogy egy markáns arculat 
nagyban segítheti az ismertséget, a megvalósítás során pedig azonosítási pontként tud szolgálni 
(levélpapír, prezentációk eleme). A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány vállalta az arculat 
kidolgozását, majd a kommunikációs csatornákon annak következetes végig vitelét. 
Elkészült az Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 logója, levélpapírja, rollup-ja. 
 
Facebook oldal 
A facebok lehetőségeit kihasználva a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány 2020. március 13-án 
létrehozta az Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 oldalt, ahol legalább heti 
rendszerességgel jelentek meg posztok a folyamat aktuális állásáról, a hatályos ifjúsági cselekvési terv 
és a helyi ifjúsági közélet eseményeiről, összefüggéseiről. Június 15-éig 19 posztot jelentettünk meg 
az oldalon. 
 
Honlap 
A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány taliberalapitvany.hu honlapján Ifjúsági Közösségi Felmérés 
menüt alakítottunk ki, aminek tartalmát folyamatosan aktualizáltuk amellett, hogy az online kérdőív 
ezen a honlapon keresztül volt elérhető 2020. március 15. és április 15. között. 
 
Együttműködők folyamatos tájékoztatása 
A közreműködőkkel, együttműködőkkel, sajtóval való kapcsolattartást a Polgármesteri Hivatal 
Oktatási Közművelődési és Sport Osztálya ifjúsági referense végezte. Ez több szempontból volt 
célszerű megoldás: 



- egyrészt a város 2015 (az előző ifjúsági koncepció alkotói folyamata) óta kiemelten nagy 
hangsúlyt fektet a partnerekkel való kapcsolattartásra, az információ áramoltatásra, 

- működteti a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztalt, aktív együttműködést ápol annak 
tagszervezeteivel, szakembereivel, 

- kezdeményezte, szervezte a Félidő c. koncepció felülvizsgáló eseménysort 2019-ben (ami 
már egyfajta előfutára is volt a 2020-as közösségi felmérésnek). 

 
A bevont partnereket 2020-ban tájékoztattuk az előkészítő közösségi beszélgetések alkalmai után, az 
online kérdőív indításakor, a kérdőív lezárásakor. 
 
De már 2019-ben elindult az érintettek, a közvélemény tájékoztatása. A Közösségfejlesztők Békés 
Megyei Egyesülete és a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány szakemberei előadást tartottak a 2019. 
szeptember 11-i Városi Ifjúsági Évindítón, 2019. október 16-án a Városi Ifjúsági Parlamenten, a 
Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal 2020. január 9-ei évindító ülésén. 
 
Sajtómegjelenés 
 
Varga Tamás, Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere és az Ifjúsági Közösségi Felmérés 
megvalósítói 2020. március 11-én sajtótájékoztatót tartottak a Polgármesteri Hivatalban az online 
kérdőív március 15-ei indítása alkalmából. A sajtó munkatársai előtt szó volt a közösségi tervezésről, 
a békéscsabai folyamatról, sajátosságokról, a célcsoport bevonásáról. 
 
A sajtótájékoztatón részt vett és interjút adott Kádár Kende diákpolgármester és Kovács Ákos, a 
Békéscsabai Diákönkormányzat elnöke is. 
 
Alábbiakban a megjelent anyagok: 
beol.hu 
7.tv Híradó 11.56-tól 
Csaba Tv 
BAM Békéscsabai Alkotó Média 
 
Az online kérdőíves felmérés zárása előtt egy nappal, 2020. április 14-én jelent meg egy összefoglaló 
sajtóhír az addigi tapasztalatokról A fiatalok többsége szereti Békéscsabát címmel. 
 
 
 
 

További sajtómegjelenések 
 
 
Beol.hu 2020. szeptember 15. | Ifjúsági konferencia kezdődött Békéscsabán 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ifjusagi-konferencia-kezdodott-bekescsaban-3044114/# 
 
Behir.hu 2020. szeptember 16. | Térfigyelő ifjúsági konferenciát tartottak Békéscsabán 
https://behir.hu/bekescsaba-ifjusagaert-tartottak-konferenciat?fbclid=IwAR3_F-
4eRkDItOtRDd3XytglXWYElFvMEGk3z_PwM98G6Lt6fFjUddjbC3k 
 
Csaba Tv híradó 2020. szeptember 18. | Térfigyelő ifjúsági konferencia 
https://www.facebook.com/1377039839242973/videos/3343611872421521 
 



Csabaidiakujsag.hu 2020. október 14. |Ott voltunk: Térfigyelő ifjúsági konferencia 
https://csabaidiakujsag.hu/ott-voltunk-terfigyelo-ifjusagi-konferencia/  
 
 
Beol.hu 2020. 09. 14. 20:01 | Kutyabarát sorozat indult Békéscsabán 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kutyabarat-sorozat-indult-bekescsaban-
3042482/?fbclid=IwAR0tBqy-cY9RzMorzFJTVeJlJsRuyr7U9j4OIq52hnEle4bg_vTDkvMVY4c 
 
Behir.hu 2020. október 31. 14:04 | Baji Balázs: Szikrával jobban megtervezettek a hétköznapok 
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