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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)
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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.
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Adatok ezer forintban
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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
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Adatok ezer forintban

0 1 204 0 1 204

2 600 1 817 2 600 1 817

2 500 2 500

100 100

2 2
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0 594 0 594

1 0 1 0

751 4 169 751 4 169

751 4 169 751 4 169

1 849 -1 146 1 849 -1 146

1 849 -1 146 1 849 -1 146
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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

GiLE Oktatási Alapítvány

Adatok ezer forintban
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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

GiLE Oktatási Alapítvány

1 0 7 2 Budapest

Klauzál tér

16

    

0 1 0 0 P k 6 0 1 8 6  2 0 2 0

0 1 0 1 0 0 1 2 9 1 9

1 9 2 3 9 9 9 8 1 4 2

Lisányi Endréné Beke Judit

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  11 .04 .57



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
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Adatok ezer forintban
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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
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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

GiLE Oktatási Alapítvány
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Bevezetés: 

A GiLE Oktatási Alapítvány küldetése az, hogy támogassa a fiatalokat a sikeres és értelmes életre törekvés terén 

kompetenciáik fejlesztésével, tudományos kutatással és érdekképviselettel.  

1. a GiLE Akadémia a kulcs kompetenciák fejlesztésében nyújt segítséget. Tevékenységeink: workshopok, 

tréningek, intenzív nyári kurzusok online és offline formában egyaránt.  

2. a GiLE Journal of Skills Development című tudományos nyílt hozzáférésű lektorált folyóirat a soft 

kompetenciákkal kapcsolatos tudományos kutatás eredményeit közli, publikációs lehetőséget biztosít 

fiatal, kezdő kutatók számára is. "Kompetenciák fejlesztése a foglalkoztathatóság érdekében" címmel 

tudományos konferencián az akadémiai és az üzleti szféra találkozására nyílik lehetőség. 

3. az érdekképviseleti tevékenység, ami kiterjed webináriumok szervezésére, ismeretterjesztő írások 

publikálására, podcast sorozatok kiadására, valamint a Changemakers Youth Forum nevű ifjúsági fórum 

megalapítására irányul, ami a kulcskompetenciák fejlesztésén túl a közösségépítést, az ifjúsági szervezetek 

közötti kohézió és szinergiák erősítését szolgálja. 

A GiLE Oktatási Alapítvány 2021-es tevékenységének rövid összefoglalása 

Alapítványunk az egyéni és társadalmi igényekre reagálva a 18 és 35 év közötti fiatalokat, a Magyarországon 

felsőoktatásban tanulókat és a munkaerőpiaci belépőket segítsük, akik jellemzően karrierjük elején azért 

küzdenek, hogy megtalálják tevékenységük értelmét. A fiatal pályakezdőket kívánjuk hozzásegíteni a különböző 

munkakörökben, sőt a magánéletben is jól hasznosítható interperszonális, személyes kompetenciák 

kialakításához, ilyen készségek például a kommunikációs készség, a kapcsolatteremtő készség, a fejlődési 

szemléletmód, a kreativitás, a kritikus gondolkodás, az önfejlesztés vagy akár a 2021-ben különleges jelentősséggel 

bíró változásokhoz való alkalmazkodás képessége – mindezeket az egyetemi képzés jelenlegi keretei között nem 

mindig lehet megtanulni. 

A World Economic Forum által meghirdetett Reskilling Revolution Platform, az uniós és a hazai nemzeti ifjúsági 

stratégia egyaránt kiemeli az oktatás, készségfejlesztés, át- és továbbképzés fontosságát, ami Alapítványunk 

céljaival és projektjeinkkel összhangban van. A nemzetközi szakirodalom és a piaci igények felmérésére vonatkozó 

saját kutatási eredményeink alapján célul tűztük ki, hogy a személyes (soft) készségek fejlesztésére irányuló 

workshopok, tréningek, kurzusok és inkubátor programok szervezésével támogassuk a fiatalok elhelyezkedési 

lehetőségeinek növelését, és a sikeresebb, tartalmasabb életre való törekvésüket.  

A nyílt hozzáférésű lektorált tudományos folyóiratunk a képességek fejlesztésének szerepével kapcsolatos kutatási 

eredményeket közöl. A fiatal kutatókat arra ösztönözzük, hogy a hagyományos módszereken túl a 

http://www.gile-edu.org/
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tudománykommunikáció segítségével kreatív, érdekfeszítő módon is bemutassák kutatási eredményeiket. 2021-

ben két számot sikerült megjelentetni, egyenként 8-9 tanulmánnyal.  

Megrendeztük az első GiLE4Youth Nemzetközi Tudományos Konferenciát "Kompetenciák fejlesztése a 

foglalkoztathatóság érdekében" címmel. Az online rendezvény egyedülálló disszeminációs és kapcsolatépítési 

lehetőséget kínált fiataloknak, kutatóknak, oktatóknak és trénereknek egyaránt. Kiadtuk az első absztraktfüzetet 

és a Konferenciakötetet (Proceedings). A 31 prezentáción kívül a résztvevők számára három készségfejlesztő 

tréninget is kínáltunk. Céges támogatóink segítségével a részvételi díj megfizetése fiatalok, diákok számára is 

elérhetővé vált. Támogatóink és digitális partnerünk segítségét ezúton is köszönjük. 

Az intenzív, kétnapos nyári tanfolyamainknak az a célja, hogy fiatal felnőttek számára olyan intenzív 

tanfolyamokat kínáljanak a nyári időszakban, amelyek magas színvonalúak, mégis megfizethetőek. A kurzusok 

keretében olyan kulcskompetenciákat fejleszthetnek a fiatalok, amelyeket egyetemen vagy főiskolán jellemzően 

nem tudnak elsajátítani. 

Érdekképviseleti tevékenységünk webináriumok szervezésére, ismeretterjesztő írások publikálására és podcast 

sorozatok kiadására terjed ki. Igyekszünk elősegíteni a szolidaritást, együttműködést és a szinergiát ifjúsági 

szervezetekkel, az ifjúságközpontú kezdeményezések terén. Felhívjuk a figyelmet a kihívásokra, amelyekkel a 

fiatalok jelenleg küzdenek, valamint segítséget nyújtunk abban, hogy kollektíven eredményesebben tudjuk 

megoldani a problémákat. Ifjúsági fórumot szervezünk, releváns online tartalmakat osztunk meg weboldalainkon 

és a közösségi médiában, átfogó jelentéseket készítünk a magyarországi ifjúsági kezdeményezésekről és azokról a 

kihívásokról, amelyekkel az ifjúsági szervezetek általában szembesülnek.  

Az először 2021-ben sikeresen megrendezett Changemakers Youth Forum (CYF) egy „zászlóshajó-

kezdeményezés”. A fiatalok által fiataloknak szervezett ifjúsági fórum sorozat aktívan támogatja a 

kulcskompetenciák fejlesztését, a fiatalok bevonását, a közösségépítést, az ifjúsági szervezetek közötti kohézió és 

szinergiák erősítését, az ifjúsági vezetők képzését. A programsorozat tartalmazza az EU ifjúsági elköteleződési 

kampányait, pl. az „Európa jövőjéről” konferenciát és a #StandforSomething kampányt valamint hogy hogyan 

alakíthatják a fiatalok saját jövőjüket politikai szerepvállalás révén. Támogatóink (szervezetek és hazai 

kormányzati támogatóink), partnereink segítségét ezúton is köszönjük.  

A GiLE Alapítvány a háromtagú Kuratórium és a tizenötnél több országból származó, közel negyven 

közreműködővel folytat nagy társadalmi hatású tevékenységet. Közreműködőink szabadidejükben, sok esetben 

CSR tevékenységük keretében vagy pro bono keretek között folytatják tevékenyégüket, tevékenységi területük és 

elérhetőségük függvényében heti 3-6 óra időráfordítással. Közreműködőink között megtalálható számos alap, 

mester és PhD képzésben részt vevő hallgató, egyetemi oktató és kutató, tapasztalt tréner, ill. alapítványok 

képviselői is. Nemzetközi csapatunkra jellemző, hogy eltérő kultúrák és több generáció találkozik egymással, ahol 

meríteni tudunk egymás értékeiből, tapasztalataiból. 

Alapítványunk tevékenységét részletesen az évente kiadott Annual Report című dokumentum mutatja be, ami az 

Alapítvány honlapján érhető el. 
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