
 

 

 
 
 

AZ INDÍTSUK BE MAGYARORSZÁGOT ALAPÍTVÁNY  
 
 

2020. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA 
 
 

A 2003. évi XLVII. törvény vonatkozó fejezete a következőképpen rendelkezik: 

3/A. § *  (1) Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
tevékenységéről jelentést készíteni. 

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott jelentés elfogadása az ügyvezető szerv kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentés tartalmazza: 

a) a számviteli beszámolót; 

b) a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatást; 

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértékét; 

f) az alapítvány egyes vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 

g) az alapítvány tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

(4) Az alapítványnak az (1) bekezdésben meghatározott jelentésébe bárki betekinthet, 
illetve abból saját költségére másolatot készíthet. 

(5) Az alapítvány köteles az (1) bekezdésben meghatározott jelentését a tárgyévet követő 
évben, legkésőbb június 30-áig a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 
Értesítőben, továbbá saját honlapján közzétenni. 

 

Beszámolónkat a fentiek figyelembevételével készítettük el. 
- Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány az a), b), c) pontok alapján készítette el a 

mérleg- és eredménykimutatását, valamint azok kiegészítő mellékletét, amelyből 
kiderül, hogy a szervezet a 2020. évi támogatásából cél szerinti és működési céllal 
történt felhasználás. 

- A szervezet kimutatási könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
- A b) pont szerinti éves költségvetési támogatása az Alapítványnak 2020-ban 74.200 

eFt volt. A könyvelési adatok szerint az Alapítvány cél szerinti tevékenységére 41.526 
eFt-ot, működési költségekre 33.848 eFt-ot fordított. 



 

 

- A d) pont szerinti „cél szerinti juttatások kimutatása” a célszerinti felhasználás 
hiányában nem mutatható be. 

- Az e) pontra vonatkozóan: a központi költségvetési támogatáson túl más költségvetési 
eredetű forrásból az Alapítvány nem részesült. 

- Az f) pontra vonatkozóan: az Alapítvány vezető tisztségviselői 3.775 eFt juttatásban 
részesültek.  

- A g) pontnak megfelelő tartalmi beszámolót csatoljuk. 
 
 
A Beszámolót az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány Kuratóriuma a 7/2021. (06.16) 
számú határozatával egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
Budapest, 2021. június 16. 
 

 
 
 
 

  Végh Tamás s. k.,         Szabó Balázs s. k.,     
      képviselő          képviselő 



Beszámoló az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 2020. évben végzett tevékenységéről 

 

Önkormányzati Akadémia 

Az Önkormányzati Akadémia létrehozásának célja kettős volt. Egyfelől gyakorlati tudást 
szerettünk volna adni az önkormányzatban ciklusukat megkezdő ellenzéki döntéshozók kezébe, 
másfelől az Alapítvány tervei között szerepelt egy olyan közösség létrehozása, ahol a különböző 
önkormányzatokban tevékenykedő egyéneknek lehetőségük nyílik segítséget kérni egymástól. Az 
Akadémia első fázisa négy szombati alkalmat jelentett, ezek a tervek szerint lezajlottak. 

Az Önkormányzati Akadémia védnöke Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, a 
program ötletgazdája Orosz Anna, Újbuda alpolgármestere, míg az Akadémia szakmai 
programfelelőse Varga Kristóf közpolitikai elemző volt. Egy-egy szombati alkalmon körülbelül 30-
50 polgármester és önkormányzati képviselő jelent meg az ország minden pontjáról.  

• Az első alkalom témája az önkormányzati gazdálkodás, valamint a költségvetési tervezés 
volt. Mivel januárban a legtöbb önkormányzat az aktuális költségvetés kialakításán 
dolgozott, ezt a témát fontosnak tartottuk előre venni. A következő kérdésekről esett szó 
többek között: mi az az általánosan alkalmazandó szempontrendszer, ami az éppen 
létező törvényi szabályozás és a tényleges gyakorlat által alakított költségvetési 
előterjesztést átláthatóvá teszi? A költségvetési tervezés során miért kell kiemelt 
figyelmet szentelni az amortizációnak? 

• A második alkalom témája az antikorrupció, a transzparencia, illetve a hatékony hivatali 
működés volt. Az alkalom megnyitó beszédét Nyirati Klára, Baja polgármestere mondta, 
ezután szakértők, Dr. Ligeti Miklós, Léderer Sándor és Pallai Katalin segítségével, 
interaktív formában vitatkoztak a jelenlévők például a következőkről: milyen jó 
nemzetközi átláthatóságot elősegítő gyakorlatok léteznek? Milyen intézkedéseket lenne 
érdemes a magyar önkormányzatoknak bevezetnie? Miért érdemes nekifogni egy jól 
működő hivatali struktúra kialakításának? 

• A harmadik eseményt Soproni Tamás, Terézváros polgármestere nyitotta meg, akit Dr. 
Tóth Judit, egyetemi oktató és közigazgatási jogi szakértő előadása követett, ahol az 
önkormányzati jogkörök és felelősségek közötti viszonyrendszerről volt szó. Ezután Dr. 
Rajmon Balázs, büntető ügyekre szakosodott ügyvéd az önkormányzati működés 
büntetőjogi vonzatait vázolta fel a résztvevőknek. 

• A negyedik esemény témája a vagyongazdálkodás volt. Az előadó Dr. Kökényesi József 
bemutatta miként érdemes felépíteni egy jól működő vagyongazdálkodási tervet, illetve 
konkrét példákon keresztül mutatta be, a hatékony vagyongazdálkodási lehetőségeket. A 
rendezvény az Akadémia védnökének, Kerpel-Fronius Gábornak a beszédével zárult.  

Horizont női politikusképző 

Mivel a magyar politikai életben továbbra is igen alacsony a nők részvétele, az Alapítvány egy 
egyéves női politikusképző programot indított 2020-ban Horizont Női Politikusképző néven. A 
program új női politikusoknak és közéleti szereplőknek segít felkészülni, ezzel segítve az 
ambícióikat, érvényesülésüket. A programba összesen hetvenen jelentkeztek, az írásbeli és 
szóbeli fordulókat követően a tervezettnek megfelelően húsz nő került be a programba. 



A program szervezését jelentősen akadályozta a koronavírus, végül a tervezett három 
hétvégéből kettőt sikerült személyesen megtartani a nyári és őszi időszakban, a harmadik, őszi 
alkalommal, online folytatódott tovább a program.  

• Az első hétvégét júniusban tartottuk: az eseményen nagy hangsúly került a politikai 
pályán szükséges képességek fejlesztésére, profi trénerek segítségével, így a program 
részét képezte több csapatmunka tréning, prezentációs gyakorlat, valamint önismereti 
gyakorlatok egyaránt. A hétvégén előadóként vett részt Donáth Anna európai parlamenti 
képviselő, aki személyes példákon keresztül mutatta be, milyen kihívásokkal szembesül 
egy női politikus. Vasárnap Hajnal Miklós a Momentum elnökségi tagja is előadott az 
eseményen, aki a pártpolitikai működésről adott áttekintést. 

• A második hétvégén szintén olyan témák került terítékre, melyek alapvetően 
szükségesek a politikai pályára lépőknek: közösségi média használat, kampányszervezés, 
pártfinanszírozás, projektmenedzsment. A program vendégelőadója volt Szél Bernadett 
független országgyűlési képviselő, Cseh Katalin európai parlamenti képviselő, illetve 
előadást tartott Berg Dániel, második kerületi momentumos alpolgármester is. 

• A program elvégzésének egyik feltétele, hogy minden résztvevő egy egyéni projekten 
keresztül kell, hogy gyakorolja a hétvégéken megszerzett képességeket, ebben személyes 
támogatással, mentorálással segítettek a program szervezői. A harmadik, online módon 
szervezett hétvégén elsősorban ezekről a projektekről volt szó. 

• A hétvégék mellett a húsz fős csapat online módon több előadást is meghallgatott 
(például gazdasági, politikai témákban), illetve a program résztvevői is szerveztek 
beszélgetéseket egymásnak. Az őszi félév során szintén folyamatos online kapcsolattartás 
volt jelen az egyéni projektekkel kapcsolatosan. 

A program sikerére való tekintettel az Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, 2021-ben újra 
meghirdeti a programot. 

Egyéb rendezvényeink: 

Az Alapítvány két nagyobb programja mellett több kisebb rendezvényt is szervezett, vagy 
politikai kultúrát fejlesztő videókat tett közzé. 

Kerekasztalt beszélgetést szerveztünk, szakértők és politikai szereplők részvételével az amerikai 
elnökválasztásról. A beszélgetés elején a résztvevők az amerikai elnökválasztási rendszer 
sajátosságait elemezték, majd a beszélgetés második felében egy esetleges Trump, vagy Biden 
győzelem Európára és Magyarországra gyakorolt hatásait vizsgálták. 

Az Alapítvány 2020-ban egy online konferenciát szervezett, Smart Cities 2020 elnevezéssel. A 
konferencia témája az adat alapú döntéshozás és városszervezés, valamint a COVID vírus hatásai 
voltak. Az eseményen felszólaltak innovatív vállalkozások, várostervezők, illetve politikai 
döntéshozók is. 

Magyarországon meghatározó téma a korrupció, így a témával két kerekasztal beszélgetés 
keretében is foglalkoztunk. Az első kerekasztalon magyar politikusok és civilek vitatták meg, hogy 
miként lehet Magyarországon a korrupció ellen harcolni, míg a második kerekasztal során 
Európai Parlamenti képviselők vitatták meg a nemzetközi kontextust.   



Ezen felül az Alapítvány 2020-ban havi hírlevelet indított, melyben a 21 Kutatóközponttal 
együttműködve médiaelemzéseket mutat be az érdeklőknek, illetve bemutatja aktuális 
tevékenységét. Emellett az Alapítvány Facebook és Twitter oldalakat is működtet. Előbbi 2020-
ban csatlakozott egy nemzetközi álhírellenes online kampányhoz.     

 

Budapest, 2021.06.16. 

 

 
Végh Tamás s. k.,            Szabó Balázs s. k.,     
 képviselő          képviselő 
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Budapest, 2021.június 16.

Végh Tamás s. k., Szabó Balázs s. k.,

P.H.

egyéb szervezet megnevezése

1053 Budapest, Múzeum körút 13. 1/2.
címe

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

szervezet képviselői

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

2020. ÉV

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány
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Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány
1053 Budapest, Múzeum körút 13. 1/2.

2020. ÉV
adatok Eft-ban

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 

helyesbítései Tárgyév

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 879 0 732

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök 879 732

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

B. FORGÓESZKÖZÖK 13 452 0 10 907

I. Készletek

II. Követelések 1 114 1 080

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 12 338 9 827

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 126 133
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 14 457 0 11 772

D. SAJÁT TŐKE 200 0 200

I. Induló tőke/Jegyzett tőke 200 200

II. Tőkeváltozás 0

~ alaptevékenységből

~ vállalkozási tevékenységből

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény 0 0 0

~ alaptevékenységből 0 0

~ vállalkozási tevékenységből

E. CÉLTARTALÉKOK

F. KÖTELEZETTSÉGEK 2 736 0 1 695

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 736 1 695

C. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 521 9 877
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 14 457 0 11 772

Budapest, 2021.június 16. ……………………………………………
Végh Tamás s. k., Szabó Balázs s. k.,

az egyéb szervezet vezetője

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
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Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány
1053 Budapest, Múzeum körút 13. 1/2.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020. ÉV

adatok Eft-ban

Előző év Tárgyév Helyesbítés
74 180 74 200

Budapest, 2021.június 16. ……………………………………………
Végh Tamás s. k., Szabó Balázs s. k.,

az egyéb szervezet vezetője

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásról szóló 1996. évi Tv. alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A. Központi költségvetési támogatás

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C. At Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás
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Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány
1053 Budapest, Múzeum körút 13. 1/2.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020.ÉV

adatok Eft-ban
A tétel megnevezése

Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes
1. Értékesítés nettó árbevétele 0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 
3. Egyéb bevételek 75 719 0 75 719 0 0 0 75 372 0 75 372

Állami költségvetésből származó támogatás 70 703 0 70 703 0 0 0 75 257 0 75 257
~alaptámogatás 70 703 0 70 703 75 257 0 75 257
~mandátumarányos kiegészítő tám.
~eseti támogatás

Egyéb hozzájárulások 4 905 0 4 905 0 0 0 10 0 10
~jogi személyektől 4 564 0 4 564 0 0 0 0 0 0

» 500 eFt feletti hozzájárulás belfölditől 0 0 0 0
» 100 eFt feletti hozzájárulás külfölditől 4 564 0 4 564 0 0 0

~jogi személynek nem minősülő GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
» 500 eFt feletti hozzájárulás belfölditől 0 0 0
» 100 eFt feletti hozzájárulás külfölditől 0 0 0

~magánszemélytől 341 0 341 0 0 0 10 0 10
» 500 eFt alatti hozzájárulás belfölditől 0 10 0 10
» 100 eFt feletti hozzájárulás külfölditől 341 0 341 0 0 0

Egyéb bevételt növelő tételek 111 0 111 105 0 105
4. Pénzügyi műveletek bevételei 2 0 2 2 0 2

0 0 0 0 0 0
0 0

A. ÖSSZES BEVÉTEL (1±2+3+4+5) 75 721 0 75 721 0 0 0 75 374 0 75 374
……………………………………

1. Anyagjellegű ráfordítások 59 417 59 417 60 747 60 747
2. Személyi jellegű ráfordítások 15 258 15 258 14 225 14 225

Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 3 021 3 021 3 775 3 775
3. Értékcsökkenési leírás 570 570 361 361
4. Egyéb ráfordítások 460 460 36 36

~nyújtott támogatások 0 0 0 0
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 16 16 5 5

B. KIADÁSOK,RÁFORD.ÖSSZ.(1+2+3+4+5+6) 75 721 0 75 721 0 0 0 75 374 0 75 374
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Adófizetési kötelezettség 0 0 0
E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Budapest, 2021. június 16. ……………………………………

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév

Végh Tamás s. k., Szabó Balázs s. k.,

(képviselője)

az egyéb szervezet vezetője

Végh Tamás s. k., Szabó Balázs s. k.,
az egyéb szervezet vezetője

Előző év



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

01 Fővárosi Törvényszék

Végh Tamás

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

0 1 0 1 0 0 1 2 7 1 8 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: 2021.06.22 16.55.36



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)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

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

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

1 0 5 3 Budapest

Múzeum körút

13 I 2

    

0 1 0 1 0 0 1 2 7 1 8

1 6 0 0 P k 6 0 5 4 8  2 0 1 8

1 9 1 0 2 6 0 5 1 4 1

Végh Tamás, Szabó Balázs

Budapest 2 0 2 1 0 6 1 6
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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

(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

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

879 732

879 732

13 452 10 907

1 114 1 080

12 338 9 827

126 133

14 457 11 772

200 200

200 200

2 736 1 695

2 736 1 695

11 521 9 877

14 457 11 772

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.06.22 16.55.36



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

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

75 719 75 372 75 719 75 372

75 608 75 267 75 608 75 267

4 905 10 4 905 10

2 2 2 2

75 721 75 374 75 721 75 374

59 417 60 747 59 417 60 747

15 258 14 225 15 258 14 225

3 021 3 775 3 021 3 775

570 361 570 361

460 36 460 36

16 5 16 5

75 721 75 374 75 721 75 374

0 0 0 0

0 0 0 0
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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

(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

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

74 180 74 200 74 180 74 200

4 905 10 4 905 10
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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-642

2020. év

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

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

1 0 5 3 Budapest

Múzeum körút

13 I 2

    

1 6 0 0 P k 6 0 5 4 8  2 0 1 8

0 1 0 1 0 0 1 2 7 1 8

1 9 1 0 2 6 0 5 1 4 1

Végh Tamás, Szabó Balázs

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.06.22 16.55.36



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

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

75 721 75 374

75 721 75 374

75 721 75 374

15 258 14 225

0 0
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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

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

1989.évi XXXII. tv szerinti költségvetési támogatás

84 783 059

84 783 059

75 257 324

74 200 000

14 225 512

60 153 660

878 152

75 257 324
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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

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

Belföldi magánszemély 

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000
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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-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

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.06.22 16.55.36
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Kiegészítő melléklet 
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Fordulónap: 2020. december 31. 

Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31. 
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       Végh Tamás s. k.  

képviselő 

 
      Szabó Balázs s. k.  

képviselő 
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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány bemutatása 
 
Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány alakulásának éve: 2018. 

A Fővárosi Bíróságnál nyilvántartási száma: 01-01-0012718. 
Székhelye: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. 1.em. 2. 

Az alapító adatai: Momentum Mozgalom 1053. Budapest, Múzeum krt. 13. I.-2. 
Az Alapítvány célja – a 2003. évi XLVII. törvénnyel összhangban – a politikai kultúra fejlesztése, 
valamint ehhez kapcsolódóan különböző tudományos, kutatási, ismeretterjesztő, oktatási tevékenység 
végzése, amely hozzájárul az állampolgárok közéleti ismereteinek szélesítéséhez. 

Honlapjának címe: www.inditsukbe.hu 

 

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 
Jelen beszámoló a 2020. január 01. – 2020. december 31. közötti gazdálkodási időszakot öleli fel, a 
mérleg fordulónapja 2020. december 31. 

1.3. A beszámoló közreműködői 
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes 
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
(igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási 
száma: 
 
Név: Szolnoki Márta 
Regisztrálási szám: 131525 
 
Kurátor Kft.  
1054 Budapest, Tüköry u. 3. 
Adószám: 10235856-2-41 
 

1.4. A beszámoló aláírója 
Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredmény-
kimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a keltezés feltüntetésével az Alapítvány képviseletére 
jogosult képviselők írják alá. 
Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány legfőbb irányító szervének döntése értelmében a tárgyévi 
beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló nem ellenőrizte.  

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 
Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A 
számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső 
szolgáltató feladata.  
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2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. A nem forintra szóló eszközök, források értékelését az MNB által 
közölt devizaárfolyamon hajtja végre. 

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Alapítvány által kialakított számviteli 
politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem 
merült fel. 
Az Alapítvány számviteli politikáját az üzleti tevékenység figyelembevételével a számviteli törvényben 
előírt alapelvek és értékelési módok, az amortizációs elszámolásra és értékvesztésre vonatkozó 
szabályok és céltartalék képzési előírások alapján alakította ki. 
Az Alapítvány a számviteli politikájában, a mérlegben szereplő tételek értékelési szabályait a 
következők szerint rögzítette. 
A befektetett eszközöket és forgóeszközöket – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben 
(továbbiakban Sztv.) foglaltak figyelembevételével – a bekerülési értéken értékeli, csökkentve azt a tv-
ben megadott  alkalmazott leírásokkal. A 200.000,- Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi 
eszközöket, üzembe helyezéskor azonnal egy összegben értékcsökkenésként számolja el. 
A követeléseket értékvesztéssel csökkentett, illetve az értékvesztés visszaírt összegével növelt 
könyvszerinti értéken értékeli. 

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 
A tárgyévben az Alapítvány számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és 
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

2.5. Üzleti jelentés 
Az Alapítvány üzleti jelentés készítésére nem kötelezett. 

2.6. Jelentős és nem jelentős összegű hibák értelmezése 
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját 
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. 
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

 

Nem jelentős összegű 
A számviteli elszámolás szempontjából nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának 
évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott évet érintően, évenként külön-külön feltárt 
hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől 
független) összege nem haladja meg az 1 millió forintot. 

2.7. Leltározási szabályok 
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 

2.8. Pénzkezelési szabályok 
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 
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2.9. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 
Az Alapítvány tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos 
információk közlésére kötelezett. Az Alapítvány sajátos tevékenységét az alábbi jogszabályok 
szabályozzák: 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,  

- a 2003. évi XLVII törvény, 
- a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról, 

- a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről, 

- a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. A mérleg tagolása 

Új tételek a mérlegben 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

Tételek tovább tagolása a mérlegben 
A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt. 

3.2. Mérlegen kívüli tételek 

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 
Az Alapítvány pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő 
– mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni 
nem rendelt, de bemutatást kívánó – tételek és megállapodások nincsenek. 

3.3. Befektetett eszközök 
Az Alapítvány a fordulónapon immateriális jószággal nem rendelkezett és 732 eFt tárgyi eszközzel 
rendelkezett. 

3.4. Forgóeszközök 
 
3.4.1. Készletek 
 
Az Alapítvány a fordulónapon készlettel nem rendelkezett, 
 

3.4.2. Követelések  
A fordulónapon az Alapítvány követeléseinek mérlegértéke 1.080 eFt, amely adott előleg. 

3.4.3. Értékpapírok  

Az Alapítvány a fordulónapon értékpapírral nem rendelkezett. 
3.4.4. Pénzeszközök 
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Az Alapítvány a pénzeszközeit könyv szerinti értéken tartja nyilván forint összegben. A 
mérlegben a házipénztár egyenlege 2020. december 31-én 2.888 eFt. Az elszámolási 
betétszámla egyenlege 6.939 eFt. 

3.5. Aktív időbeli elhatárolások 
Az Alapítvány a fordulónapon 133 eFt aktív időbeli elhatárolással rendelkezett. 

3.6. Saját tőke 
3.6.1. Induló vagyon  
Az induló vagyon mérlegértéke 200 eFt. 

3.6.2.Tőkeváltozás 
A tőkeváltozás fordulónapi értéke 0 eFt. 

3.6.3.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
Az Alapítvány tárgyévi alaptevékenységének eredménye 0 eFt. Az Alapítvány 2020-ban vállalkozási 
tevékenységet nem végzett. 

3.7. Kötelezettségek 
3.7.1. Rövid lejáratú kötelezettségek  
A kötelezettségek értékelése a mérlegben könyv szerinti értéken történik. A kötelezettségek 
között szerepel 721 eFt szállítókkal szembeni kötelezettség, 396 eFt adó- és járulék 
kötelezettség. Év végén jövedelem elszámolási kötelezettsége 578 eFt volt. 
 

3.8. Passzív időbeli elhatárolások 
A mérlegkészítés időpontjában az Alapítványnak 9.526 eFt következő időszakra elszámolandó 
bevétele, 351 eFt passzív időbeli elhatárolást igénylő költsége volt. 

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

4.1. Az eredmény-kimutatás tagolása 
Új tételek az eredmény-kimutatásban 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredmény-kimutatás tételek nem szerepelnek. 

Tovább tagolt tételek az eredmény-kimutatásban 
Az eredmény-kimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem 
élt. 

4.2. Bevételek 
Bevételek alakulása 
Az Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
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Bevételek alakulása és megoszlása 
Bevétel-kategória Előző időszak  Tárgyidőszak 

 eFt eFt % 

Árbevétel 0 0 n/a 
Aktivált saját teljesítményérték 0 0 n/a 
Egyéb bevételek 75.719 75.372 99,5% 

- Támogatások, adományok 75.608 75.267 99,5% 
Pénzügyi műveletek bevételei 2 2 100% 
Bevételek összesen 75.721 75.374 99,5% 

 

4.3. Ráfordítások 
Ráfordítások alakulása 
Az Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

 
 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Adófizetési kötelezettség 

Társasági adó megállapítása 
Az Alapítvány tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, társasági adó fizetési kötelezettsége 
nem keletkezett.  

4.5. Eredmény 
Az adózott eredmény felhasználása 
Az Alapítványnak eredménye 2020-ban eredménye nem keletkezett.  

5. Tájékoztató adatok 
5.1. Bér- és létszámadatok 
Az Alapítvány egy fő teljes és kettő fő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztatott, megbízási 
szerződéssel az Alapítványnál három fő működött közre. 

 

 

 

Ráfordítás-kategória Előző időszak  Tárgyidőszak 
 eFt eFt % 

Anyagjellegű ráfordítások 59.417 60.747 102% 
Személyi jellegű ráfordítások 15.258 14.225 93% 
Értékcsökkenési leírás 570 361 63% 
Egyéb ráfordítások 460 36 8% 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 16 5 31% 
Ráfordítások összesen 75.721 75.374 99,5% 
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6. Beszámoló az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről 
 
 
 
Önkormányzati Akadémia 
Az Önkormányzati Akadémia létrehozásának célja kettős volt. Egyfelől gyakorlati tudást 
szerettünk volna adni az önkormányzatban ciklusukat megkezdő ellenzéki döntéshozók 
kezébe, másfelől az Alapítvány tervei között szerepelt egy olyan közösség létrehozása, ahol a 
különböző önkormányzatokban tevékenykedő egyéneknek lehetőségük nyílik segítséget kérni 
egymástól. Az Akadémia első fázisa négy szombati alkalmat jelentett, ezek a tervek szerint 
lezajlottak. 
Az Önkormányzati Akadémia védnöke Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, a 
program ötletgazdája Orosz Anna, Újbuda alpolgármestere, míg az Akadémia szakmai 
programfelelőse Varga Kristóf közpolitikai elemző volt. Egy-egy szombati alkalmon 
körülbelül 30-50  polgármester és önkormányzati képviselő jelent meg az ország minden 
pontjáról.  

• Az első alkalom témája az önkormányzati gazdálkodás, valamint a költségvetési tervezés volt. 
Mivel januárban a legtöbb önkormányzat az aktuális költségvetés kialakításán dolgozott, ezt a 
témát fontosnak tartottuk előre venni. A következő kérdésekről esett szó többek között: mi az 
az általánosan alkalmazandó szempontrendszer, ami az éppen létező törvényi szabályozás és a 
tényleges gyakorlat által alakított költségvetési előterjesztést átláthatóvá teszi? A 
költségvetési tervezés során miért kell kiemelt figyelmet szentelni az amortizációnak? 

• A második alkalom témája az antikorrupció, a transzparencia, illetve a hatékony hivatali 
működés volt. Az alkalom megnyitó beszédét Nyirati Klára, Baja polgármestere mondta, 
ezután szakértők, Dr. Ligeti Miklós, Léderer Sándor és Pallai Katalin segítségével, interaktív 
formában vitatkoztak a jelenlévők például a következőkről: milyen jó nemzetközi 
átláthatóságot elősegítő gyakorlatok léteznek? Milyen intézkedéseket lenne érdemes a 
magyar önkormányzatoknak bevezetnie? Miért érdemes nekifogni egy jól működő hivatali 
struktúra kialakításának? 

• A harmadik eseményt Soproni Tamás, Terézváros polgármestere nyitotta meg, akit Dr. Tóth 
Judit, egyetemi oktató és közigazgatási jogi szakértő előadása követett, ahol az önkormányzati 
jogkörök és felelősségek közötti viszonyrendszerről volt szó. Ezután Dr. Rajmon Balázs, 
büntető ügyekre szakosodott ügyvéd az önkormányzati működés büntetőjogi vonzatait vázolta 
fel a résztvevőknek. 

• A negyedik esemény témája a vagyongazdálkodás volt. Az előadó Dr. Kökényesi József 
bemutatta miként érdemes felépíteni egy jól működő vagyongazdálkodási tervet, illetve 
konkrét példákon keresztül mutatta be, a hatékony vagyongazdálkodási lehetőségeket. A 
rendezvény az Akadémia védnökének, Kerpel-Fronius Gábornak a beszédével zárult.  

Horizont női politikusképző 
Mivel a magyar politikai életben továbbra is igen alacsony a nők részvétele, az Alapítvány egy 
egyéves női politikusképző programot indított 2020-ban Horizont Női Politikusképző néven. A 
program új női politikusoknak és közéleti szereplőknek segít felkészülni, ezzel segítve az 
ambícióikat, érvényesülésüket. A programba összesen hetvenen jelentkeztek, az írásbeli és 
szóbeli fordulókat követően a tervezettnek megfelelően húsz nő került be a programba. 
A program szervezését jelentősen akadályozta a koronavírus, végül a tervezett három 
hétvégéből kettőt sikerült személyesen megtartani a nyári és őszi időszakban, a harmadik, őszi 
alkalommal, online folytatódott tovább a program.  
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• Az első hétvégét júniusban tartottuk: az eseményen nagy hangsúly került a politikai pályán 
szükséges képességek fejlesztésére, profi trénerek segítségével, így a program részét képezte 
több csapatmunka tréning, prezentációs gyakorlat, valamint önismereti gyakorlatok egyaránt. 
A hétvégén előadóként vett részt Donáth Anna európai parlamenti képviselő, aki személyes 
példákon keresztül mutatta be, milyen kihívásokkal szembesül egy női politikus. Vasárnap 
Hajnal Miklós a Momentum elnökségi tagja is előadott az eseményen, aki a pártpolitikai 
működésről adott áttekintést. 

• A második hétvégén szintén olyan témák került terítékre, melyek alapvetően szükségesek a 
politikai pályára lépőknek: közösségi média használat, kampányszervezés, pártfinanszírozás, 
projektmenedzsment. A program vendégelőadója volt Szél Bernadett független országgyűlési 
képviselő, Cseh Katalin európai parlamenti képviselő, illetve előadást tartott Berg Dániel, 
második kerületi momentumos alpolgármester is. 

• A program elvégzésének egyik feltétele, hogy minden résztvevő egy egyéni projekten 
keresztül kell, hogy gyakorolja a hétvégéken megszerzett képességeket, ebben személyes 
támogatással, mentorálással segítettek a program szervezői. A harmadik, online módon 
szervezett hétvégén elsősorban ezekről a projektekről volt szó. 

• A hétvégék mellett a húsz fős csapat online módon több előadást is meghallgatott (például 
gazdasági, politikai témákban), illetve a program résztvevői is szerveztek beszélgetéseket 
egymásnak. Az őszi félév során szintén folyamatos online kapcsolattartás volt jelen az egyéni 
projektekkel kapcsolatosan. 

A program sikerére való tekintettel az Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, 2021-ben újra 
meghirdeti a programot. 
Egyéb rendezvényeink: 
Az Alapítvány két nagyobb programja mellett több kisebb rendezvényt is szervezett, vagy 
politikai kultúrát fejlesztő videókat tett közzé. 
Kerekasztalt beszélgetést szerveztünk, szakértők és politikai szereplők részvételével az 
amerikai elnökválasztásról. A beszélgetés elején a résztvevők az amerikai elnökválasztási 
rendszer sajátosságait elemezték, majd a beszélgetés második felében egy esetleges Trump, 
vagy Biden győzelem Európára és Magyarországra gyakorolt hatásait vizsgálták. 
Az Alapítvány 2020-ban egy online konferenciát szervezett, Smart Cities 2020 elnevezéssel. A 
konferencia témája az adat alapú döntéshozás és városszervezés, valamint a COVID vírus 
hatásai voltak. Az eseményen felszólaltak innovatív vállalkozások, várostervezők, illetve 
politikai döntéshozók is. 
Magyarországon meghatározó téma a korrupció, így a témával két kerekasztal beszélgetés 
keretében is foglalkoztunk. Az első kerekasztalon magyar politikusok és civilek vitatták meg, 
hogy miként lehet Magyarországon a korrupció ellen harcolni, míg a második kerekasztal 
során Európai Parlamenti képviselők vitatták meg a nemzetközi kontextust.   
Ezen felül az Alapítvány 2020-ban havi hírlevelet indított, melyben a 21 Kutatóközponttal 
együttműködve médiaelemzéseket mutat be az érdeklőknek, illetve bemutatja aktuális 
tevékenységét. Emellett az Alapítvány Facebook és Twitter oldalakat is működtet. Előbbi 
2020-ban csatlakozott egy nemzetközi álhírellenes online kampányhoz.     
 
Budapest, 2021.06.16. 


