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A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 

2019. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége 
 
Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse hazánkban, illetve a 
magyar nyelvterületeken az információs társadalom tudatos értékteremtésre és értékmegőrzésre 
épülő megvalósítását. 
 
A dokumentum a 2011. évi CLXXV. törvényben rögzítetteknek megfelelően, valamint a korábbi évek 
gyakorlata szerint az Alapszabály szerinti szerkezetben készült, a benne foglaltak minden esetben a 
Társaság 2019-ben elfogadott hároméves programjában megfogalmazott célokat is figyelembe 
veszik. 
 
Tevékenységünk célja, hogy az NJSZT, mint az infokommunikációs szakma aktuális kérdéseinek 
professzionális hazai és nemzetközi képviselője, a sikeres digitális átállás egyik vezető szereplője 
legyen, támogatást nyújtva az ágens szakembereinek és civil szféra számára egyaránt. 
 
 

I. Szakmai beszámoló 
 
A Társaság hároméves programjában meghatározott céljai elérése érdekében, a központi, területi, 
valamint szakmai szervezeteiben a következő közhasznú tevékenységeket végzi.  
A tevékenységét négy alappillér alkotja: 

 

 Digitális kompetenciaképzés; 

 Informatikai örökség; 

 Szakmai fórumrendszer; 

 Tehetséggondozás; 
 
A Társaság a célok szerinti közhasznú tevékenységét az alapszabállyal összhangban az alábbi 
tartalommal látja el: 
 
 
a) Digitális kompetenciaképzés 
 
Az informatikai írástudás társadalmasítása érdekében a Társaság 1997 óta folyamatosan végzi az 
ECDL vizsgarendszer működtetését. Az akkreditált vizsgaközpontok száma 2019. év végén is több 
mint 200 volt, ami továbbra is országos lefedettséget biztosít. 2019-ben közel tízezren (9 200), a 
kezdetektől az év végéig összesen pedig több mint 517 000-en váltottak ECDL vizsgakártyát. 
Közülük tavaly 8624-en, a kezdetektől eddig összesen 364 998 fő szerzett bizonyítványt. 
 
A beszámolási időszakban az ECDL programot az NJSZT a nemzetközi ECDL Alapítvánnyal 
érvényben lévő szerződése értelmében, a nemzetközi szabályok alapján felügyeli és koordinálja. Az 
NJSZT eltökélten és elkötelezetten dolgozik a digitális kompetenciák terjesztésén, s különösen 
fontosnak tartja, hogy kreatív, az infokommunikáció eszközeit magabiztosan használó pedagógusok 
vegyenek részt az oktatásban. Az ECDL megújítása érdekében az NJSZT az országért felelősséget 
érző nonprofit tudományos egyesületként kidolgozta a Közösségi média modult, melyhez ingyenes 

http://njszt.hu/
http://njszt.hu/


    Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság 

  3 

 

tananyagot biztosít mindenki számára. A modul elsajátítója képes lesz a közösségi média tudatos 
és biztonságos használatára. 
A társadalmi felelősség vállalása keretében az IT biztonság közérthetően ingyenesen letölthető 
tananyagot a vállalásunknak megfelelően az elmúlt évben is aktualizáltuk a Nemzeti Kibervédelmi 
Intézettel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen. A folyamatosan változó világban 
fontos, hogy a digitális világ veszélyeire naprakész ismeretekkel tudjuk felkészíteni a felhasználókat, 
ezért a tananyagot rendszeresen frissítjük és bővítjük. 
Az oktatási rendszer átalakulása, a motivációk és az érdekeltségi rendszer hiánya következtében az 
ECDL programba új belépők száma csekély mértékben csökkent, míg a vizsgaközpontok száma 
szinten maradt. A képzéseket befejezők és így bizonyítványt szerzők száma folyamatosan 
emelkedett, ami azt is mutatja, hogy akik részt vesznek az ECDL programban pontosan érzi annak 
értékét. Az elmúlt évben jellemző volt, hogy az ECDL-be belépők döntő többsége az oktatási 
szektorból került ki, ezért kötöttünk együttműködési megállapodást a VOSZ-szal és a VDSZ-szel, 
hogy a munkavállaói körből is minél többen vegyenek részt az ECDL képzésben. 
 
b) Informatikai örökség 
 
Informatika Történeti Kiállítás 
Az NJSZT – a 2013. június 25-én történt megnyitása óta is – folyamatosan fejleszti a Kiállítást, 
valamint gondoskodik az öthalmi telephelyen maradt eszközök időszaki kiállításra történő 
előkészítéséről és új tárgyak befogadásáról. A Kiállítást 2019-ben is több ezren tekintették meg. Az 
állandó kiállítás mellett nagy sikere volt az időszaki kiállításoknak és az egyéb rendezvényeknek: 

 GSM – Generációk Saját Mobiljai időszaki kiállítás, 2019. április 15-én, kiemelkedő 

sajtóérdeklődés mellett és sok megjelent érdeklődő részvételével nyílt meg a Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság GSM – Generációk Saját Mobiljai címet viselő tárlata az 

NJSZT ITK-ban. A kiállítás négy budapesti és egy szegedi magángyűjtő több mint félezer 

tárgyából – 407 telefonkészülékből és számos kiegészítőből – állt össze. A tárlatot dr. Beck 

György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnöke nyitotta meg, aki 

topmenedzserként a hazai infokommunikációs iparban már négy évtizede aktív, melyből tizenkét 

éve kifejezetten a mobiltávközlési szektorban tevékenykedett. A kiállításon olyan ritkások 

tekinthetők meg, mint például egy olyan típusú rádiótelefon, melyen Bod Péter Ákos miniszter az 

első magyar mobilhívást bonyolította 1990. október 15-én, vagy a kiállítás legrégebbi tárgya, 

egy 1977-es Motorola „csipogó”, azaz személyhívó, illetve egy rendkívül ritka, limitált szériás, az 

atlantai olimpiára (1996) kiadott Nokia Olimpifon is. 

 Digitális Témahét, 4 nap alatt 11 iskolából 1100 gyerek vett részt az április 8-i héten a Neumann 

János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Digitális Témahét-programján az NJSZT 

Informatika Történeti Kiállításán, a szegedi Szent- Györgyi Albert Agorában. A Digitális Témahét 

országos programsorozaton nem először vesz részt Társaságunk, de a múlt évihez képest több 

mint kétszer annyi diák volt kíváncsi eseményünkre. Az ingyenes előadásokkal a digitális 

bennszülöttek figyelmét szerettük volna felhívni arra, hogy az IT-világ sokszínűbb, mint amit a 

napi okostelefonozás közben észlelnek belőle – az előadások, játékok a legújabb nemzedék 

pályaorientációját is segítették. Programjaink összeállításában arra törekedtünk, hogy az 

informatika történetétől napjaink modern technológiai alkalmazásáig kapjanak egy képet a 

gyerekek, s mindezt interaktív, szórakoztató, tudásfejlesztő foglalkozások keretein belül. 

Társaságunk mindig fontosnak tartotta a digitális írástudás terjesztését és a mesterséges 
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intelligencia kiemelt fontosságát is évek óta hangsúlyozza. A kalandos tárlatvezetések 

alkalmával a régi számolóeszközök történetének bemutatásától és az informatika történetétől – 

azaz a Jövő múltjától - az ECDL fontosságán át a 3D nyomtatásig vezetett az út, már a jövőbe is 

kitekintve a mesterséges intelligenciával és a virtuális valósággal. 

 Múzeumok Éjszakája, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti 

Kiállítása (NJSZT ITK) is nyitva állt a látogatók előtt az országos eseményen. Társaságunk évről 

évre friss, izgalmas programokkal készül erre az eseményre. Az állandó kiállításban a 

rendhagyó tárlatvezetés keretében a ritkaságok között kiemelésre kerültek a 2019-ben 60 éves, 

első magyar elektronikus számítógép, az M-3 megmaradt darabjai, bemutatásra került működés 

közben mindenki kedvenc informatikai műtárgya: a szegedi Katicabogár – legalábbis annak 

mérethelyes modellje, melyet ugyanaz a dr. Muszka Dániel épített, aki az eredeti példányt is. 

Természetesen az 1950-es évek állatmodellje, az originál Katica is látható a kiállítótérben. 

 Időszaki kiállításainak tovább vándoroltattuk az országban így jutottak el: 

 Győző győzött Szekszárdra, 

 NJSZT50 Egerbe és Debrecenbe, 

 GSM tárlat Túrkevére és Budapestre, 

 informatikatörténeti kamarakiállítás a TaxiExpo és WRO győri világdöntő eseményeken. 

 
 
A kiállítás honlapján (ajovomultja.hu) magyar és angol nyelven friss információk és 
informatikatörténeti érdekességek olvashatók. A Kiállításhoz kapcsolódó, az informatika történetét 
feldolgozó „A jövő múltja” című magyar-angol nyelvű könyv megvásárolható a Kiállításon és az 
NJSZT irodájában. 
Informatikatörténeti Adattár 
Az Informatikatörténeti Adattár építése folytatódott, kialakult a rovatok struktúrája, a felelősei is 
meghatározásra kerültek. Az NJSZT támogatásának fontos része, hogy az Informatika Történeti 
Fórum szervezőinek társadalmi munkában végzett tevékenységüket. Elkészült Havass Miklós 
vezetésével az Időutazás virtuális kiállítás. 
 
 
c) Szakmai fórumrendszer 
 
Az NJSZT alkotó szakmai közössége egyre inkább épít a fiatal szakemberek érdemi szakmai 
hozzájárulására. Különös tekintettel arra, hogy e közösségek legtöbbjének szakterülete a fiatalabb 
generációk jelenét és jövőjét meghatározó téma, nagyon fontos az, hogy az érintettek maguk is 
vegyenek részt jövőjük formálásában. 
A területi szervezetek munkájukkal hozzájárulnak az informatikai kultúra terjesztéséhez, egy adott 
szakterület szélesebb körű megismertetéséhez, tapasztalatcseréhez, az ifjúság szakmai 
fejlődéséhez, valamint szakmai közösségek sikeres működéséhez. Összefogják, informálják az 
adott területen élő és dolgozó NJSZT tagokat. A szakmai programok szervezésekor a helyi 
igényeket is figyelembe veszik. Támogatják helyi szinten az NJSZT alapvető céljait és csatlakoznak 
a célok elérése érdekében kifejtett központi tevékenységekhez a helyi sajátosságok 
figyelembevételével. Sokat tesznek az NJSZT kiemelt feladatainak terjesztéséért, ismertetéséért. 
Segítenek a helyi viszonyok között az esetleges csatlakozók felderítésében, csatlakozások 
elindításában, kialakításában és fenntartásában, szolgálva ezzel az NJSZT kiemelt feladatainak 
országos elterjesztését. 
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Szakmai közösség 

e-Learning Szakosztály 
Magyar Fuzzy Társaság 

Fogyatékkal Élőket Támogató Szakmai 
Közösség 

Mesterséges Intelligencia Szakosztály 

Gazdaságinformatikai, Kutatási és Oktatási 
Fórum (GIKOF) 

Multimédia az Oktatásban 

E-szolgáltatások minősége 
Orvosbiológia Szakosztály 

E-hétköznapok 
Robotika Szakosztály 

HCI&DfA - Ergonómiai Tervezés 
Mindenkinek Szakosztály 

Számítógépes Grafika és Geometria 
Szakosztály 

Humán Mechanikai Szakmai Közösség 
Szimbolikus Rendszerek Szakosztály 

Informatika-történeti Fórum (iTF) 
Tehetséggondozási Szakosztály 

Informatikai Kutatást és Oktatást 
Népszerűsítő Kör (IKON) 

Térinformatika 

Képfeldolgozók és Alakfelismerők 
Szakosztálya (KÉPAF) 

Webalkalmazások Fejlesztése Szakosztály 

Közoktatási Szakosztály 
Nők az Oktatás, Kutatás, Informatika 
Területén (NOKIT) Szakosztály 

Információbiztonsági Szakosztály 
 

 

Területi szervezet 

Baranya-megye Heves megye 

Bács-Kiskun megye Komárom-Esztergom megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Békés megye Vas megye 

Csongrád megye Zala megye 

Győr-Moson-Sopron megye Paks Városi Szervezet 

Hajdú-Bihar megye Piliscsaba Városi Szervezet 
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Szakosztályi jelentős konferenciák 

Konferencia Szakosztály Létszám 

GRAFGEO  
Magyar Számítógépes Grafika és 
Geometria Konferencia 

Számítógépes Grafika 
és Geometria 

100 

Neumann Kollokvium 
- Egészséginformatikai konferencia 

Orvos-biológiai 
Szakosztály 

200 

Fieszta - Fiatal informatikus 
egészségügyi szervezők  

Orvos-biológiai 
Szakosztály 

100 

KÉPAF-konferenciák 
Képfeldolgozók és 
Alakfelismerők 

100 

MMO-konferenciák 
Multimédia az 
Oktatásban  

180 

OGIK – Országos 
Gazdaságinformatikai Konferencia 

NJSZT GIKOF 
szakmai közösség 

100 

Informatika Történeti Konferenciák - 
Nagy Szakmai Műhelyek 

NJSZT iTF szakmai 
közösség 

150 

 

Központi nagy szakmai rendezvények 

Konferencia Szakosztály Létszám 

Éves nagy NJSZT-Szakkonferencia Neumann Társaság 
központilag 

200 fő 

IT biztonsági konferencia  Neumann Társaság, 
központilag 
Szeged, Agora 

150 + fő 
diákok 

 
További részletek: https://njszt.hu/hu/szakmai_kozosseg, https://njszt.hu/hu/teruleti_szervezet 
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d) Tehetséggondozás 
 
Az NJSZT közhasznú szervezetként kiemelten fontos feladatának tekinti a tehetséggondozást. Az 
ezzel kapcsolatos feladatokra hozta létre a Tehetséggondozási Szakosztályát, amely elődei 
nyomán több mint három évtizede szervezi a közoktatásbeli informatikai versenyeket, 
diákolimpiákat s a tehetséggondozás egyéb formáit. A gyakorlat bebizonyította, hogy a kezdeti, egy-
egy területet érintő versenyek szervezése nem biztosít megfelelő hatást. A Tehetséggondozási 
szakosztály mellett más szervezeti egységeink is sikerrel szerveznek versenyeket. Mára 
elmondható, hogy az ország legnagyobb versenymozgalmát szervezzük. 
A Bebras vagyis Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny (International Contest on 
Informatics and Computer Fluency) részeként 2019-ben megtartottuk Magyarország legnagyobb 
informatikai versenyét, az e-Hódot, melyen 202 magyarországi iskola 27 702 diákja vett részt, a 
díjátadón 188 gyerek és családjaik örülhettek a sikereknek és az ajándékoknak. 
Mintegy 10000 diákot érünk el a Logo- és a Nemes Tihamérről elnevezett számítástechnikai 
versenyeinkkel. Regionális és országos versenybizottságaink, szakköreink, versenyeink révén 
Tehetséggondozási Szakosztályunk nemzeti küldetést valósít meg. Az informatikai OKTV sem 
elképzelhető a Neumann Társaság szakemberei nélkül. 
A tehetséggondozási piramisunk tetején a diákolimpiai mozgalommal kapcsolatos, sokszínű 
tevékenységünk áll. 2019-ben a Pozsonyban megrendezett Közép-Európai Informatikai Diákolimpia 
(CEOI) abszolút első helyezettje Tóth Balázs, a Budapesti Fazekas Gimnázium tanulója lett. Ekkora 
sikerre 1994 óta nem volt példa! A csapat további három bronzérmest is adott.  
A világolimpián (IOI, Baku) is aranyérmet hozott Tóth Balázs, ezen kívül bronzérmes értékű és 
további sikeres helyezéseink voltak. Az Európai Junior Informatikai Olimpián (Maribor, Szlovénia) is 
többek között egy bronzéremmel térhettünk haza. A csapatok felkészítése és vezetése Neumannos 
szakembereink érdeme. 
A diákolimpiai tevékenységünk elismerése, hogy 2020-ban Nagykanizsán rendezzük a CEOI2020-
at, 2023-ban, Neumann János születésének 120. évfordulóján pedig Szeged ad otthont a világ 
informatikai tehetséggondozásának csúcsát jelentő IOI-nak. Ezek nemcsak megtiszteltetések, nagy 
feladatok is! 
A jövő startupperei, a kreatív fejlesztésben és előadásban is kitűnő fiatal szakemberek izgalmas, 
nemzetközi megmérettetése a szekszárdi Neumann Verseny.  
A Pécsi Tudományegyetemhez kapcsolódó, a 24 év alatti egyetemisták és középiskolák körében 
népszerű programozói versenyünk a Prograce.  
Egyre nagyobb teret szentelünk a robotikának. A legkisebbekhez robotméhecskéket, micro:bit 
készleteket viszünk; a versenyezni vágyók a RobocupJunior világmozgalomhoz kapcsolódó, 
Magyar Ifjúsági Robot Kupánkon próbálhatják ki magunkat. Szakmailag részesei voltunk a 2019-
ben Európában először hazánkban, Győrött megrendezett WRO-nak, a robotikai világolimpiának is, 
informatikai múzeumunk pedig felkészítési pontnak adott helyet a WRO számára. 
 
 
e) Pályázati projektjeink 
 
Folytattuk a 2017-es évben megkezdett négy EFOP pályázatot. A konzorciumi partnerségben folyó 
munkák: EFOP 3.34-16-2017-00004 a Pécsi Tudományegyetemmel, EFOP 3.34-16-2017-00006 az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, EFOP 3.3.4-16-2017-00012 az Edutus Egyetemmel és 
EFOP 3.3.4-16-2017-00023 a Debreceni Tudományegyetemmel az MTMI szakok népszerűsítése 
témában. Ezekben a pályázatokban a tehetséggondozási programunkon keresztül népszerűsítjük 
az informatikai szakmát, kedvet csinálunk a programozáshoz és a robotikához. 
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Az European Driving Licence for Robots and Intelligent System (EDLRIS) projekt keretében a Grazi 
Műszaki Egyetem vezetésével, konzorciumban a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság, az Osztrák Számítógép-tudományi Társaság, a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola és a 
Széchenyi István Egyetem közösen dolgoz ki robotika és mesterséges intelligencia tananyagokat 
tanárok és diákok részére kezdő és haladó szinten. 
 
f) Az NJSZT szakmai-közéleti munkára ad lehetőséget 

 

 Különböző szervezetekkel kötött megállapodások keretében tisztségviselőink és 
képviselőink segítik a szakmai célkitűzések és a hatékonyabb érdekképviselet 
megvalósítását az alábbi szakmai szervezetekben: IVSZ, Infotér, CEPIS, IT STAR, IEEE 
Hungarian Section, ECDL Alapítvány, illetve az informatikában érdekelt tárcáknál. Ezen 
kívül aktívan képviselteti magát a hazai szakmai fórumokon is.  

 

 Kutatási, fejlesztési, oktatási- és továbbképzési programokat véleményez, és részt vállal 
azok kidolgozásában. 

 
 
g) Honlap, Hírlevél, Hírmagazin, Facebook, blog, kommunikáció 
 
A Társaság nagy figyelmet fordít a kommunikációra, honlapunk, Hírlevelünk és Facebook-oldalunk 
mellett a 2019-es évben elindítottuk a Társaság Instagram oldalát. Továbbra is sikeres a Jelenből a 
Jövőbe címet viselő blogunk. 
A szokásos kommunikáció mellett profi cég segítségével törekszünk arra, hogy a Társaságunk 
számára fontos üzeneteket eljuttassuk a társadalom minél szélesebb körébe. Ennek 
eredményeként a 2019-es évben összesen 643 dedikált megjelenés volt, amely összesen 
183 445 257 elérést eredményezett.  
 
 
h) Az NJSZT pályázatot hirdet, díjakat alapít és adományoz, célfeladatok elvégzését 

jutalmakkal ismeri el, törekszik arra, hogy a diákokat és a fiatal szakembereket bevonja a 
szakmai közéletbe 

 
Díjak 2019 

Neumann-díj 

A Társaság névadójának emlékét hordozó éremmel 1976 óta évente egyszer azok tevékenységét 
ismeri el Társaságunk, akik a számítástechnikai kultúra kialakításában, a társadalom 
informatizálásában értek el jelentős eredményeket. 

2019-ben Neumann-díjasunk: Talyigás Judit 

Kalmár-díj 

Kalmár-díjat azok kaphatnak, akik a számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása 
területén értek el kimagasló eredményeket. A Társaság másik kitüntetése – melyet szintén 1976 óta 
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adományoz – Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudományegyetem professzoráról, a hazai kibernetikai 
tudományok megalapítójáról kapta a nevét. 

2019-ben Kalmár-díjat kapott: Dr. Horváth Zoltán 

Kemény János-díj 

Kemény János-díj a 35 éven aluli fiataloknak adományozható szakmai alkotó- és publikációs 
tevékenységük alapján. Alapítás éve: 2000. Kemény János a Darthmounth College (USA) 
professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztője és az időosztásos rendszerek egyik úttörője volt. 

2019-ben Kemény János-díjat kapott: Kaposi Ambrus és Szabó Máté 

Tarján-emlékérem 

Tarján-emlékérmet azoknak adományoz Társaságunk, akik a számítástechnika oktatásában, 
népszerűsítésében mutattak kiemelkedő teljesítményt. A díj alapítási éve: 1987. Tarján Rezső a 
Társaság első elnöke volt, és az elektronika egyik vezető személyiségének számít. 

2019-ben Tarján-emlékérmet kapott: Biró István; Herczeg Katalin; Szalai F. Ágnes 

Életműdíj 

2019-ben életműdíjat kapott: Benczúr András; Kertészné Gérecz Eszter; Kürti János 

Kovács Attila-díj – az Év informatikai újságírója 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és 
Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 
2018-ban is közösen hirdetette meg az év informatikai újságírójának járó Kovács Attila-díjat. 

A kiírók olyan újságírót kívánnak díjazni a nyomtatott és az elektronikus (TV, rádió, internet) 
médiumok képviselői közül, aki műveivel az infokommunikációs technológia adta lehetőségek 
széles körű kiaknázására ösztönöz, átfogó képet ad az információs társadalom életminőséget javító 
képességeiről, felhívja a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, azok 
elhárításának módjaira, beszámol a modern infokommunikáció mindennapi életre gyakorolt 
hatásáról. 

2019-ben Év informatikai újságírója – Kovács Attila-díjat kapott: Schopp Attila 

A díjazottakról bővebben: https://itf.njszt.hu/kituntetesek 
 

http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
https://itf.njszt.hu/kituntetesek


    Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság 

  10 

 

 
II. Pénzügyi beszámoló 

 
 
Társaságunk az alapszabályának, valamint működési szabályzatának rendelkezései 
szerint, Felügyelő Bizottság felügyelete mellett működik. Könyvvizsgáló által auditált 
mérleggel rendelkezik, működése megfelel a vonatkozó (egyesülési, valamint a közhasznú 
szervezetekről szóló) törvények, jogszabályok előírásainak.  
 
Közhasznú feladatainak ellátása érdekében – pályázati, támogatási és saját forrásból – a 
kiemelt feladatokra történt ráfordítások ebben az évben a következők voltak: 
 

        Megnevezés   eFt 

Tehetséggondozás 
 

36 923 

Informatikai örökség 
 

  19 306 

Területi- és szakmai szervezeteink 
 

  13 210 

EDLRIS/ATHU pályázat  7 609 

EFOP  
 

28 656 

Konferenciák,közgyűlések  3 537 

                      Összesen:   118 251 

 
 
Az Elnökség és az FB. tagjai munkájukért anyagi ellenszolgáltatásban nem részesültek. 
A Társaság befektetési tevékenységet nem folytatott, vagyonkezelésében a szabályzattól 
nem tért el. 
Szabad pénzeszközeit – az óvatosság elvét követve – kizárólag tőkevédett betétekbe, 
alapokba helyezték el. 2019-ben ebből 30.000 eFt-ot fel kellett használni, a rendkívül 
hektikusan érkező bevételek miatt. Ennek eredménye a 2019. évben az alábbi, a portfoliót 
bemutató táblázatban látható:  
 

  

          eFt 

Betét lekötés HUF Összesen 

 

    
MÁK 
értékpapír 100 952 100 952 
      

Mindösszesen:   100 952 

 
2019-ben a Társaság összesen 203.832 eFt bevételt realizált (ebből 8.790 eFt-ot elhatárolt 
2020-ra), míg a költségek 279.255 eFt-ot tettek ki.  
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A Társaság 2019-ben sem folytatott vállalkozási tevékenységet, működése kizárólag a 
közhasznú tevékenységekre korlátozódott.  
 
A pénzeszközök 162.832 eFt záró értéket mutatnak, tárgyi eszköz állománya 101.446 eFt 
könyvszerinti értéket mutat.  
A Társaság likviditása jó, az eszközök megfelelő módon fedezik a kötelezettségeket.  
 
 
 
 

II. A közhasznú jogállás feltételeinek teljesítése, azok mutatói 
 

 
a. a Társaságnak megfelelő erőforrás áll rendelkezésére, mivel az előző két év 

átlagában bevétele 163.496 eFt volt, azaz jóval meghaladta a jogszabály által előírt 
1.000 eFt-ot. 

b. a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak 
figyelembevétele nélkül – nemcsak eléri, hanem meg is haladja az összes ráfordítás 
(kiadás) jogszabály által előírt 25%-át.  

c. Megfelelő a társadalmi támogatottság, mivel az előző két évben is kizárólag 
közhasznú tevékenységet folytatott, így a felmerült költségek, ráfordítások teljes 
egészükben ezek fedezetére fordítódott. 

 
 
A Társaság 2019. évi közhasznú tevékenységéről készült beszámolót közzéteszi, amely a 
törvény által előírtan tartalmazza az auditált éves mérleget és eredmény- kimutatást, a 
közhasznúsági és kiegészítő mellékleteket.  
Ezen adatok nyilvánosak, a Társaság honlapján (www.njszt.hu) valamennyi dokumentum 
megtekinthető.  
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