
Beszámoló a 2015 évi egyesületi tevékenységekről 

 

A TIT Jurányi Lajos Egyesülete 2015-ben is fenntartotta és fejlesztette kapcsolatait 

annak a társadalmi környezetnek a fenntartására, ami az ismeretterjesztésben és a civil 

szférában betöltött szerepét eddig is jellemezte. Partnerségi viszonyainkat megőriztük 

és újabbakat létesítettünk. Egyesületünk 14 partneri – 9 általános iskolai 3 

középiskolai, 1 könyvtári, 1 levéltári - együttműködéssel rendelkezik. Ezek a 

kapcsolatok képezik az ismeretterjesztés, tudománynépszerűsítés alapjait, 

tehetséggondozás, felnőttképzés fejlesztésének lehetőségét. 

2015-ben a szervezet likviditási problémákkal nem küzdött, az elnyert támogatások 

forrást biztosítottak az Egyesület működéséhez.  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiírt képzési programokra a sikeres 

pályázataink alapján a szakmai képzések megindulhattak. Jelentősen javítottak 

humánerőforrás és infrastrukturális helyzetünkön az elnyert hazai és EU-s 

támogatások. 

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása:  

 

Tudományos előadások, sorozatok 

1./ Csillagászati tagozat működött a TIT klubjában.  

6 előadás valósult meg átlagosan 15 fő/előadás részvételével. Forrása: saját forrás 

2./ A kutatók éjszakája szabadegyetemi rendezvény, különböző tudományok és 

kutatók jelentőségét, népszerűsítését szolgálta. A rendezvény a Nyíregyházi 

Főiskolával közösen valósult meg. Forrása: Közös finanszírozás a partner 

intézménnyel. 

3./A Nyíregyházi Főiskolán és a TIT-ben rendeztük meg közösen a Nyíregyházi 

Főiskola Fizika tanszékével a XXXIX. Őszi Fizikus Napokat. A bemutató 

rendezvényeket, érdekes kísérletező előadásokat diákok és pedagógusok igen 

hasznosnak értékelték (5 rendezvény összesen 200 résztvevő). Forrása: Közös 

finanszírozás a partner intézménnyel. 

4./ Magyar nyelv hete rendezvény előadásinak keretében Egyesületünk székházában 

valamint igény szerint városi helyszíneken valósultak meg. Rendezvényenként 

általában 30-50 fős létszámmal.  Forrás: saját forrás 

5./ Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében három előadás került 

megtartásra, Egyesületünk székházában. Résztvevők létszáma megközelítőleg 100 fő. 

Forrása: Saját forrás  

6./ Anyanyelvi tagozatunk ebben az esztendőben 4 előadást szervezett egyesületünk 

székházában, valamint igény szerint külső helyszíneken, melyen a tagságon kívül a 

város középiskoláinak diákjai képviseltették magukat. Résztvevők létszáma általában 

30-50 fő. Forrás: Saját forrás 

 

 

 

 



Tehetséggondozás 2015 

  

A TIT tehetséggondozó rendszere feltételezi a résztvevők bizonyos mértékű 

hozzájárulását a költségekhez, ezt eddig a TIT, a résztvevő és az oktatási intézmények 

alapítványainak segítségével sikerült megoldani. Tehetséggondozásban részt vett 

diákok száma 1006 fő.  

 

  

Felnőttképzés 2015 

 

Az Egyesület ismeretterjesztési, felnőttképzési/szakképzési tevékenységét az 

Alapszabály rögzíti. Közvetlen célterülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A TIT 

Jurányi Lajos Egyesülete felnőttképzési tevékenysége 25 éves. 2003-tól 

folyamatosan érvényes akkreditációval/ engedéllyel rendelkezik. 2013-ban 

alkalmazkodva az új jogszabályi környezethez, az Egyesület minősített felnőttképzési 

intézmény lett és 47 minősített szakmai programmal rendelkezik. 2015-ben az 

egyesület által szervezett képzéseket 1699 fő (919 fő közfoglalkoztatott) vette igénybe. 

A felnőttképzés, szakmai képzés területén legfontosabb együttműködő partnere a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ. Az egyesület a képzési 

kínálatait évente a munkaügyi központ által hagyományosan megszervezett 

pályaválasztási kiállításon mutatta be. Az OKJ-s képzések tartalma a közgazdasági 

szakmacsoporttól a vendéglátás és mezőgazdasági szakmacsoport képzéseiig 

bezárólag szerveztünk tanfolyamokat. Idén először sikerült pályázatot nyernünk a 

közfoglalkoztatás területén az első körben 23, a nyári közmunkapályázaton 40 képzés 

indítására kaptunk engedélyt.  

Képzési célcsoportok: pályakezdők, tartós munkanélküliek, inaktívak, pedagógusok 

és közművelődési szakemberek. 2015-ben 97 db szakmai tanfolyamot szerveztünk. 

 

 

 

 

 

A szakmai beszámolót készítette: Büdszentiné Szép Enikő igazgató 

 

 

Nyíregyháza, 2016. május 30. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
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IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2015. évi 

közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához 

 

A 2000. évi C. a számvitelről szóló törvény a többször módosított 1997. évi CLVI. Tv. a 

közhasznú szervezetekről és a 224/2000. (XII.19.) korm. rend. a számviteli tv. szerinti egyéb 

szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 

 

Rövid név: TIT Jurányi Lajos Egyesülete 

Székhelye:  4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 

Adószáma:  19202255-1-15 

KSH száma:  19202255-9199-331-15 

Bíróság nyilvántartási száma: 15-02-0000559 

Kiemelten közhasznú szervezet  

 

 Jelenlegi egyesület taglétszám 36 fő.  

Az egyesület célszerinti és közhasznú szolgáltatásaiban részesült: 4784 fő. 

2015-ben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma  11,2  fő. 

A Társulat céljai és feladatai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat. 

A beszámolási mód: egyszerűsített éves beszámoló. 

A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. 

 

 KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZATOK 

  

1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása: 

                                                                                                                                 E Ft 
 

Megnevezés 
Nyitó bruttó 

érték (+) 

Bruttó érték 

változás 

(+,-) 

Halmozott 

értékcsökkenés 

nyitóértéke (-) 

Tárgyévi 

értékcsökkenés 

értéke (+,-) 

Záró nettó 

érték 

 

Immateriális javak 5729 97 -5540 -85 201 

Tárgyi eszköz értékhelyesb. 113419 -44147   69272 

Tárgyi eszközök 73292 6724 -27387 -3491 49138 

Beruházások 0 0 0 0 0 

Összesen 192440 -37326 -32927 -3576 118611 

 

2015. évben a terven felüli értékcsökkenési leírás összege 132.965,- Ft volt. 

 Az értékcsökkenés elszámolásának módja lineáris. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2. Vagyonváltozás (eFt) 
 

Megnevezés 2014. év        2015.év 

Saját  tőke (össz)                     98011 103297 

Induló tőke            13219 13219 

Tőkeváltozás                     12403 15519 

Értékelési tartalék                     69273 69273 

Tárgyévi eredmény  5286 

-közhasznú tevékenységből              3116 5286 

-vállalkozási tevékenységből                   0 0 

Tárgyévi eredmény  

növekedése 

 Alap cél szerinti tevékenység bevétele 

 vállalkozási tevékenység bevétele 

 

= Alap cél szerinti tevékenység ráfordítása 

= vállalkozási tevékenység ráfordítása 

 

 

           431342 

                     0 

 

            428226 

                       0 

 

 

411284 

0 

 

405998 

0 

 

 
 

3. Vagyonváltozással kapcsolatos kimutatás 
 

   2014. év         2015. év 

Induló tőke  13219 13219 

Tőkeváltozás 12403 15519 

Értékelési tartalék 69273 69273 

Saját  tőke  98011 103297 

Tárgyévi változás  -41030 5286 

 
 
 

Pályázati támogatások 2015. 

 

                                                                                                                               adatok E Ft-ban 

TIT Budapest támogatás 1426 

1. Személyi juttatások (bérkifizetés és járulék) 264 

2. Dologi jellegű költségek ( ingatlan üzemeltetési költségek, villamos energia, távhődíj) 1162 

 

Költségvetési forrásokból összesen  1426 

 

 

 

2015. évi pályázatok tárgyévben felhasznált összegeinek kimutatása  

  

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0039 pályázat  

- Személyi jellegű felhasznált összeg           6552 

- Dologi jellegű felhasznált összeg           6322 

Tárgyévben felhasznált összesen         12874 

  

TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0017  pályázat                            

- Személyi jellegű felhasznált összeg           4066 

- Dologi jellegű felhasznált összeg         17213 



Tárgyévben felhasznált összesen          21279            

  

 

Támogatásra felhasznált összesen 

 

                                                                        34153                

 

 

Önkormányzati támogatások felsorolása  : 

 

 2015-ben önkormányzati támogatásban 

nem részesült                                                        

 

 

 

 
 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás                                                                                                             E. Ft.-ban 

Tisztség Előző év  Tárgyév  

főállású igazgató ( éves munkabér ; utiköltség)                                  4420          5315 

elnök (utiköltség)              25      19 

ellenőrző és számvizsgáló bizottság elnöke és tagjai (ellenőrzés, projekt 

könyvvizsgálat) 

         213                0 

vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:        4658 5334 

 

 

 

Nyíregyháza, 2016. május 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célszerinti juttatások kimutatása:                                                                           E. Ft.-ban 

 

előző év tárgyév 

1. Ismeretterjesztő előadások, nyelvoktatás, szakmai képzés, tehetséggondozás stb. 

 keretében kifizetett előadói felhasználói díjak, megbízási szerződések (al)vállalkozói díjak 

 

     225251   227406 

2. Adóköteles természetbeni juttatás (üdülési csekk, étkezési utalvány főállású dolgozók)          365           736 

3. Célszerinti nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatás (szakfordítói díjak)             0                0 

Cél szerinti juttatás összesen 

 

    225616  228142 

  



A mérleg- és eredmény-kimutatás értékelése 

 

 

2015. évben a mérleg főösszeg 340.592  e Ft, mely 43.842  e Ft-tal csökkent  2014. évhez 

képest. 

 

A követelések záró állománya 10.211  e Ft, mely 4.593 e Ft-tal nőtt a 2014. évhez képest. A 

meglévő állomány egy része vevőkövetelés, értéke 8503 e Ft, másik része előírt tartozás 1.447 

e Ft értéken. 

A befektetett eszközök közül a tárgyi eszközök állománya 3.233 e Ft-tal nőtt.  

Az egyesület tulajdonát képező épület a tavalyi felértékeléshez képest tartja piaci értékét. 

Az ehhez kapcsolódó értékelési tartalék összege 69.273 e Ft. 

 

A pénzeszközök állománya 211.770 e Ft, mely az előző évihez képest 36.016  e Ft-tal nőtt. 

A pénzeszközök záró állományának része a Felnőttképzési törvénynek megfelelően az NSZFI 

részére lekötött vagyoni biztosíték, melynek értéke 6.364 e Ft.  A többi pedig a pénztár és 

bankszámlák összege. 

A pénzeszközök állománya biztosítja az Egyesület stabilitását, és likviditásának megőrzését. 

 

 

A rövid lejáratú kötelezettségek 10.355 e Ft-os záró állományát a NAV felé fennálló 2015. 

decemberi kötelezettségek, az áthúzódó jövedelem elszámolások ,valamint a kiegyenlítetlen  

szállítói követelések állománya 5.297 e Ft teszik ki. 

 

A passzív időbeli elhatárolások 226.940 e Ft összegéből 30.068 e Ft a pályázatokkal 

kapcsolatos időbeli elhatárolás,196.872 e Ft pedig a 2015. évben elkezdődött, és a 2016-ös 

évre áthúzódó szakmai tanfolyamok áthúzódó bevétele. 

 

Az eredmény-kimutatás összes bevétele  411.284 e Ft-os összege hasonló  az előző évihez 

képest, melyből a legnagyobb értéket , 333.951 e Ft-ot a szakmai tanfolyamok bevétele, 

52.978 e Ft-ot pedig a pályázatokon elnyert összegek bevétele tesz ki.  

A 2015-ös évben a szakmai munka eredményeinek tekintendően  97  szakmai tanfolyami 

csoport indítása történt meg..   

Vállalkozási tevékenység bevétele a  2015-es évben nem volt. 

 

A cél szerinti tevékenység eredménye 5.286 e Ft-os összege 2.170e Ft-tal nőtt a tavalyi évhez 

képest. 

A vállalkozási tevékenység eredménye nulla. 

Az Egyesület a 2015-es évben eredményes évet zárt. 

 
 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva (224/2000 (XII.19) korm.rend. 20 § (5) bekezdés. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2016. május 30. 

 


