
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-30 20:20:03. Érkeztetési szám: EB00601271

06 Szegedi Törvényszék

Aktív Ifjúságért Egyesület 

0 6 0 2 0 0 0 3 4 8 3 2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  06 .35 .30



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-742

2021. 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 2 1

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

Aktív Ifjúságért Egyesület 

6 7 2 0 Szeged

Dózsa utca

2.

    

0 6 0 2 0 0 0 3 4 8 3

0 6 0 0 P k 6 0 0 9 3  2 0 2 0

1 9 2 8 7 6 6 1 1 0 6

Vörös Balázs Zoltán

Szeged 2 0 2 2 0 5 2 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  06 .35 .30



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Aktív Ifjúságért Egyesület 

Adatok ezer forintban

8

8

8

8

8

8
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Aktív Ifjúságért Egyesület 

Adatok ezer forintban

0 0 0 0

95 95

65 65

30 30

0 95 0 95

0 0 0 0

0 87 0 87

0 87 0 87

0 0 0 0

0 8 0 8

0 8 0 8

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  06 .35 .30



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Aktív Ifjúságért Egyesület 

Adatok ezer forintban

0 0 0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  06 .35 .31



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-742

2021. év

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

Aktív Ifjúságért Egyesület 

6 7 2 0 Szeged

Dózsa utca

2.

    

0 6 0 0 P k 6 0 0 9 3  2 0 2 0

0 6 0 2 0 0 0 3 4 8 3

1 9 2 8 7 6 6 1 1 0 6

Vörös Balázs Zoltán

Szabadidős és sportprogramok, kulturális programok

2011.évi CLXXXIX.tv.13§ 

(1) bek. 7.pont ,15.pont.8.pont

fiatalok

150

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  06 .35 .31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Aktív Ifjúságért Egyesület 

Adatok ezer forintban

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  06 .35 .31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Aktív Ifjúságért Egyesület 

Adatok ezer forintban

0 95

0 95

0 87

0 0

0 8

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  06 .35 .31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

Aktív Ifjúságért Egyesület 

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  06 .35 .31
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Aktív Ifjúságért Egyesület 2021. évi szakmai beszám'oló 
7 

" ~'ffi.7~ 
...._rp 

tii Cél szerinti tevékenység bemutatása: ··~~ 

Az Aktív Ifjúságért Egyesület . küldetése, hogy a fiataloknak nyújtson lehetőségeket önmaguk 
. ·~ 

fejlesztésére szabad idejük hasznos eltöltésére, valamint fiatalokkal foglalkozó szakembereknek 

nyújtson szakmai támogatást. MÚnkatársaink szakmai tapasztalatukkal, szaktudásukkal segítik az 

ifjúsági sza~m~ Je]lesztését. Tanárok intézmények, szervezetek munkáját segítjük ifjúságszakmai, és 

média szakmai kérdésekben. Olyan programokon dolgozunk melyeken a fiatalok egyénileg és 

csoportosan a készségek széles skáláját fejleszthetik, ismereteket sajátítanak el, melyeket egész 

életükben hasznosíthatnak. Iskolai órákat és iskolán kívüli foglalkozásokat is szervezünk. 

Egyésületünk tagjai tapasztalt szakemberek, akik eddigi tevékenységük során komoly szakmai 

kapcsolatokat alakítottak ki. Ezek a partnerségek az egyesület életében nagyon fontosak. Számos 

programhoz tydtunk így csatlakozni már az első teljes szakmai évünkben is. 

Segítettük a 02 lfjúsá'gi Központban működőd 360° Ifjúsági Médiaműhely munkáját, Rendszeresen 

tartottunk foglalkozásokat, és forgattunk oktatóvideókat a 360° Online Ifjúsági Magazin stábjának. 

A stábtagoknak egyéni mentorálást is biztosítottunk, főként az érettségire történő felkészülés 

kapcsán. 

Fotós túrákat szerveztünk, ahol. Szeged építészeti örökségével, és várostörténeti érdekességekkel is 

megismerkedhettek a fiatalok a fotós alapismereteken kívül. 

Szerveztünk egészségtudatos életmóddal, főzéssel kapcsolatos workshopokat fiatalok részére. 

Elsősorban középiskolásokra fókuszáltunk. 

Rendhagyó órákat tartottunk média alapismeretek tudatos médiahasználat, egészséges életmód és 

csapatépítés témában Szegedi középiskolásoknak. 

Részt vettünk szakmai rendezvényeken, mint a Youth Hungary, Ifjúsági Munka konferéncia 

Csatlakoztunk a Nemzeti Ifjúsági Tanács mentorprogramjának szegedi eseményéhez, ahol 

szakembereink sok hasznos ismeretet adtak át a résztvevőknek. 

Egyesületünk csatlakozott a Youth 4 Youth projekthez, melyben társasjáték fejlesztésben szerzett 

tapasztalatainkat tudjuk hasznosítani., és gyarapítani. 

Fiataljaink részt vettek az ISZOSZ „Előttem az utódom" képzésre. 

Induló szervezetként, tárgyévben még nem volt nyertes pályázatunk, ezért a tagdíjakból és a tagok 

önkéntes munkájával gazdálkodva tudtuk végezni a tevékenységünket. Az ősz pályázati időszakban 

két projektünk is nyert támogatást. Ezek megvalósítása azonban 2022-ben kezdődik. 

Közhasznú tevékenységünk célcsoportja: Fiatalok 

l=őbb eredményeink: Induló szervezetként számos olyan programban tudunk részt venni, ahol 

segíthettük a fiatalok fejlődését az aktív állampolgárrá válásukat. Kiegészítve a közoltatásban kapott 

i~mereteiket olyan nem formális tanulási módszerekkel melyeket csak ilyen formában .sajátíthatnak 

el. Tevékenységünk során egyesületünkkel 100-150 fiatal állt közvetlen kapcsolatban . 

• "' 6 f, 



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1 • 

2021. évi 

egyszerűsített éves beszámolóh,oz / 
, . ( 

Aktív Ifjúságért 'Egyesület 

6720 Szeged, Dózsa utca 2. 

Adószám: 19287661-1-06 

Nyilvántartási szám: 06-02-0003483 

KSH-szám: 19287661-9499-529-06 

Fő tevékenység: 9449- M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

Általános rész 

Az egyesület 2020. évben alakult és 2021-ben kezdte meg tevékenységét. A civil szervezet 

célja: fiataloknak szolgáltat iskolán kívüli hasznos fejlesztő tevékenységet klubok, ifjúsági 

projektek, rendhagyó iskolai órák és rendezvénye szervezése, valamint közösségi terek és 

online felületek működtetése által. Civil szervezeteke segít pályázatim, ifjúságszakmai, 

szervezetfejlesztési információ szolgáltatásával, tanácsadással, valamint projektjeik 

professziónális videó- és képi dokumentálásával. Tanárokat, intézményeket lát el információval 

ifjúsággal kapcsolatos kérdésekben. Ifjúságszakmai érdekképviseletet és az ifjúsági szakma 

fejlesztését is célu~ tűzte i ifjúsági képzések kialakításával, fejlesztésével, gyakorlati oktatási 

helyek üzemeltetésével. 

A mérlegkészítés időpontja: 2022. 03. 31. 

Számviteli politika 

A szervezet beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves 

beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. 

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott 

számlacsoportokat, számlákat, al- és részletezq számlákat, azok számjeleit és megnevezését a 

· számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy 

a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. 



i1]1'} 

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilv~J}.: Az 5. si!rmlaosztály 
!r'·~;J 

megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső infoltiációk rendelkezésre 

álljanak. 

Kis értékű összégek éttékésökkei:iési leírása: 

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 

eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 

elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 

Analitikus nyilvántartást vezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. 

A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének 

a bérszámfejtés keretében tesz eleget. 

A két vagy több évet érintő események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és 

passzív időbeli el4atárolás számlát alkalmaz. 

Vevői követelés nincs. 

Szállítói tartozás nincs. 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

Eredménykiinutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

Anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze: 

' 
igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze: 



egyéb szolgáltatások: 

Egyéb költség nem merült fel. 


