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DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 
2011. DECEMBER 31-I EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

KIEGÉSZÍT İ MELLÉKLETE 

 

I. Általános kiegészítések: 

1. A gazdálkodó bemutatása 

Társaság székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21. 

Mőködésének kezdete: 2008.01.23. 

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31. 

Mérlegkészítés idıpontja: 2011.03.31. 

Tevékenységi köre: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

Képviseletre, aláírásra jogosult személy: Csısz Imre Attila 

 

A Kft. könyvvizsgálatát az AUDIT KÓDEX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 

(MKVK Nyilv. sz. 002451) részérıl Deliné Vollay Tünde könyvvizsgáló végzi. 

 

A cég könyvviteli szolgáltatását a KAMOKIRÓ KFT végzi. A Kft. részérıl Karsai     

Róza végzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat. 

Lakcím: 4026 Debrecen, Gyergyó u. 1. 2/11. 

Regisztrációs szám: 148749 

 

A Kft. a Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában van. 

 

2. A Kft tevékenységének rövid bemutatása 

 

A társaság a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a 

közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján a következı közhasznú 

tevékenységeket végzi: 

- tudományos tevékenység 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

- kulturális tevékenység 

- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 

- hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése. 

A társaság a fenti feladatok végzése folytán kiemelkedıen közhasznú jogállású szervezetnek 

minısül. 

DMJV Önkormányzat Közgyőlése a város ifjúságpolitikai alapelveivel összhangban 

létrehozta a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.-t. A nonprofit gazdasági társaság 

kiemelt célja, hogy Debrecen ifjúságpolitikájában meghatározó szerepet töltsön be. 

A társaság nonprofit jellegébıl adódóan célja közhasznú tevékenységek folytatása.  



Piaci versenyhelyzetrıl nem beszélhetünk, hiszen nem a nyereséges gazdálkodás a célja. 

Különbözı igényekhez igazodva naprakész adatbázissal rendelkezik a társaság, ezáltal 

ingyenesen tájékozódhatnak az érdeklıdık munkalehetıségekrıl, tanfolyamokról, 

pályázatokról, albérletekrıl, táborokról… stb. 

Tehetséges diákok, mővészek számára lehetıséget teremtett a bemutatkozásra. Hazai és 

nemzetközi kiállításokat is szervezett. 

Több felsıoktatási intézmény képzési rendszerébe is bekapcsolódik azáltal, hogy a 

képzéseikhez gyakorlati helyet biztosít. 

 

3. A társaság 2011-ben kizárólag belföldön végezte tevékenységét. 

2011-ben támogatásokból különbözı programokat szervezett a társaság, melyek a szakmai 

beszámolóban kerülnek részletezésre. 

 

4. Számviteli politika fı vonásai: 

A társaság a számviteli politikájában elıírtaknak megfelelıen egyszerősített éves beszámolót 

készít, ezzel összhangban a törvénynek megfelelıen kettıs könyvvitelt vezet.  

A számviteli törvénynek megfelelıen az egyszerősített éves beszámoló részei: 

- mérleg 

- eredménykimutatás 

- kiegészítı melléklet 

A társaság tevékenységének jellegébıl adódóan közhasznúsági jelentést készít, mely a 

számviteli törvényben elıírtakon túl a következıket tartalmazza: 

- közhasznú eredménykimutatás 

- költségvetési támogatás felhasználása 

- vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

- központi költségvetési szervtıl, helyi önkormányzattól kapott támogatás 

- a vezetı tisztségviselıknek nyújtott támogatások értéke és összege 

- a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 

 

A mérleget a számviteli törvény 1. számú mellékletének „A” változata szerint készíti el. 

A társaság eredménykimutatását a számviteli törvény 3.számú mellékletének „A” változata 

szerinti összköltség költség eljárással készítette el. A költségeket az 5-ös számlaosztályban 

vezeti. 

 

- az alkalmazott értékelési eljárások 

Az eszközök besorolása: A számviteli törvény szerint a termelıeszközöket a befektetett 

eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni. 



A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra mindazok az eszközök, amelyek nem tartósan 

szolgálják a tevékenységet, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb idıszak alatt 

elhasználódnak vagy kikerülnek a vállalkozásból. 

 

Lényegesség kritériumai: A lényegesség elve alapján lényegesnek minısül a beszámoló 

szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása 

befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. 

 

A jelentıs összegő hiba: Jelentıs összegő a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különbözı 

ellenırzések során - ugyanazon évet érintıen - megállapított hibák, hibahatások eredményt, 

saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az 

ellenırzött üzleti év mérlegfıösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfıösszeg 2 százaléka 

meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. 

 

A rendkívüli tételek jelentıs eredményhatásának küszöbértéke: A rendkívüli tételek jelentıs 

eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke értékének 20 

százalékában határozzuk meg. 

 

 - az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága  

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési értékbıl kell kiindulni. 

Az értékcsökkenési leírás bruttó érték alapján lineárisan, állandó leírási kulccsal történik. 

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el. 

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy 

elıállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 

elszámoljuk. 

A tárgyi eszközök aktiválását az analitikába az aktiválást követı hónap végéig jegyezzük fel, 

de az értékcsökkenést csak az éves zárás keretében számoljuk el. 

A beszámoló elkészítésekor nem tértünk el a számviteli alapelvektıl. 

 



II . A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

1. Eszközök 

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési 

leírásának alakulása mérlegtételenként: 

 

 Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 

Immateriális javak - - - 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok - - - 

Mőszaki berendezések, gépek, jármővek - - - 

Egyéb berendezések, gépek, jármővek 2.677.- 38.- 2.639.- 

Tárgyi eszközök 2.677.- 38.- 39.- 

Befektetett eszközök 2.677.- 38.- 2.639.- 

 

 

Tárgyévi elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként: 

Az értékcsökkenés elszámolása minden esetben lineáris módszerrel, terv szerinti leírással 

történik. 

 

  

Kisértékő egyösszegő 

 

Lineáris 

Terv szerinti 

értékcsökkenés összesen 

Immateriális javak - - - 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok - - - 

Mőszaki berendezések, gépek, jármővek - - - 

Egyéb berendezések, gépek, jármővek 384 38 422 

Tárgyi eszközök 384 38 422 

Befektetett eszközök 384 38 422 

 

 

A mérlegbeszámolóban befektetett eszköz 2.639.- eFt lett kimutatva. 2011 év folyamán 

2.954.- eFt tárgyi eszköz beszerzés történt, ebbıl kisértékő 384 eFt, mely egy összegben 

leírásra került. 2011. évben elszámolt értékcsökkenés 422 eFt volt. 

 

A beszámolóban 1.302.-eft követelés lett kimutatva. 

- Vevık  1.299.- eFt 

- Egyéb követelések         3.- eFt 

(amely adó túlfizetésekbıl áll) 



A mérlegben 9. 490.- eFt pénzeszköz került kimutatásra: 

 ebbıl készpénz:     148.- eFt 

 bankbetét:  9.862.- eFt ( A mőködési támogatás 

                                    második kiegészítése december második felében érkezett meg a  

                                    bankszámlánkra) 

                                    átvezetési számla:                       520.-eft ( a december 30-án kivett  

                                    pénzt a  bank csak 2012.01.02-án írta jóvá a bankszámlánkon.)  

 

 

A mérlegbeszámolóban 193.-eFt aktív idıbeli elhatárolás lett kimutatva, mely a 2012.-ben 

kiszámlázott 2011 évi továbbszámlázott szolgáltatás összegét tartalmazza.  

A társaság a beszámolási idıszak végén készlettel nem rendelkezett. 

 

2. Források 

 

Saját tıke üzleti éven belüli változásai: 

Megnevezés 2010 2010 

Jegyzett tıke 1 000 1 000 

Eredménytartalék 1 566  568 

Mérleg szerinti eredmény -998    2.211 

Saját tıke 1 568 3.779 

 

Vagyonfelhasználás 

Saját tıke (magában foglalja az eredménytartalékot 568 eFt) 3.779 
- Induló tıke 1 000 

- Tıkeváltozás 2.779 

-      Ebbıl tárgyévi eredmény 2.211 

      -     Értékelési tartalék - 

Céltartalék - 
Kötelezettségek 5.375 
Ebbıl:   

- Rövid lejáratú kötelezettségek 5.375 

Passzív idıbeli elhatárolások 4.470.- 

Források összesen: 13.624 
 

A mérlegben nem szereplı rejtett kötelezettség, követelés nincs. 

A beszámolóban kimutatott kötelezettség 5.375 eFt mind rövid lejáratú. 

Szállító: 4.750.- eFt 

ÁFA: 574.- eFt 

Iparőzési adó: 51.- eFt 

 

 

 



A mérlegben 4.470.-eft passzív idıbeli elhatárolás szerepel, amely a következı tételeket 

tartalmazza:  

- bevételek passzív idıbeli elhatárolása: 2.639.-eft ( A mőködési támogatás  

      kiegészítésébıl vásárolt nagy értékő tárgyi eszközöket tartalmazza.) 

- Költségek passzív idıbeli elhatárolása: 1.837.-eft ( 2011 évet érintı közüzemi díjak, 

valamint szintén a tárgyév második félévét  érintı ügyvezetıi mozgóbér)   

 

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

Bevételek részletezése: 

 

Költségvetési támogatás felhasználása 

 

Sorsz. Megnevezés Támogatás Felhasználás célja 

1. DMJV mőködési támogatás 40 048 056 Mőködési, fenntartási kiadásokra 

2. Munkaügyi Központtól kapott támogatás 118 682 Mőködési kiadásra 

3. Közcélú munka DMJV támogatás 881.961 Mőködési kiadásra 

4. Pályázati úton elnyert támogatás 10 549 252 Meghirdetett pályázatra 

 ÖSSZESEN: 51 642 951  

 

A támogatás összegét teljes egészében a 2011. évi alapfeladatok megvalósítására fordítottuk. 

 

Célszerinti tevékenységbıl származó bevétel felhasználása 

 
Sorsz. Megnevezés Bevétel Felhasználás célja 

1. Közhasznú tevékenység bevétele 353 300 Mőködési kiadásra 

2. Egyéb bevétel (E.on visszatérítés) 442 827 Mőködési kiadásra 

3. Pénzügyi mőveletek bevétele 7 585 Mőködési kiadásra 

 ÖSSZESEN: 803 712  

 

Vállalkozási tevékenység bevétel felhasználása 

 

Sorsz. Megnevezés Bevétel Felhasználás célja 

1. Koncertjegyek bevétele 1 315 359 Mőködési kiadásra 

2. Bérleti díj 1 769 708 Mőködési kiadásra 

3. Továbbszámlázott mőködési költség 2 049 254 Mőködési kiadásra 

 ÖSSZESEN: 5 134 321  

 



 

A 2011. év második félévében Társaságunk 2344 m2 nagyságú épületbe költözött, mely 

lehetıséget adott nagyobb vállalkozási bevétel elérésére. Ezt teljes egészében a célszerinti 

tevékenységünk fedezetére fordítottuk. 

A 2011. évi összes bevétel: 57.535.984.- Ft lett. 

 

Költségek részletezése: 

 

Közhasznúsági tevékenység ráfordításai: 

 

Anyagköltség 2 309 eFt 

Igénybevett szolgáltatás 25 092 eFt 

Egyéb szolgáltatások 285 eFt 

Bérköltség 18 295 eFt 

Egyéb személyi jellegő ráfordítás 1 318 eFt 

Bérjárulékok 4 899 eFt 

Egyéb ráfordítás 130 eFt 

Értékcsökkenési leírás 422 eFt 

Pénzügyi mőveletek ráfordítása 9 eFt 

Összesen 52759 eFt 

 

 

A beszámolóban szereplı 130 eFt egyéb ráfordítás helyi adókból és a kerekítésbıl tevıdik 

össze. A vállalkozási tevékenység pozitív eredménye miatt 51 eFt iparőzési adó fizetési 

kötelezettségünk keletkezett. 
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A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. munkájában és tevékenységében a 

2011. év jelentıs változásokat hozott. Egyrészt 2011. április 1-tıl a régi ügyvezetıt, 

Galambos Adorjánt Csısz Imre váltotta. Másrészt a már évek óta tartó felújítás 

eredményeként májusban megtörtént a korábbi Fazekas Mihály Általános Iskola épületének 

teljes felújítása, Ifjúsági Házzá történı átalakítása. A belsı terek funkcióinak tervezésében a 

DISZ Kft is részt vett a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesülettel közösen. A mőszaki 

átadást követıen a Mezon Ifjúsági Iroda valamint a Más-Mozaik által mőködtetett Rocksuli 

megkezdte áttelepülését az újonnan kialakított Simonffy utcai épületbe. 

 

A május közepén történı költözést megelızıen az iroda természetesen ugyanúgy ellátta 

alapfeladatait, mint az elızı években: 

 

• Ügyfélterében fogadta a betérıket, tanácsadói szolgálatot látott el, a Mezon 

Galériában kiállítások zajlottak. 

• 2011. március 4-én Diákönkormányzati választást bonyolítottunk le.   

• 2011.04.08-04.18. között Without Words  (WOW) címen ifjúsági cserét 

koordináltunk nyolc ország fiataljainak részvételével. A multilaterális cserére 8 

országból érkezett 52 – 15 és 25 év közötti – fiatal és csoportvezetı (a résztvevı 

országok: Szerbia, Macedónia, Bosznia és Herczegovina, Románia, Lengyelország, 

Törökország, Finnország, Magyarország). A csere során a fiatalok egy közösen 

létrehozott performance-t adtak elı a színjátszás, zene, tánc és képzımővészet 

eszközeivel, szavak nélkül. 

• Több hónapon keresztül Chill-out  pontot mőködtettünk „Szombat esti ház” néven. 

• Helyszínül Debrecen belvárosában, a Mezon Ifjúsági Iroda tökéletesnek bizonyult, 

minden szombat este 23 órától reggel 5-ig. A chill-pont üzemeltetését a DISZ, a 

MÖSZ és a KEFE szakemberei biztosították. 

• A szolnoki EFOTT-on munkatársaink Chill-out - sátrat mőködtettek, felvilágosító, 

információs szolgáltatással. 

 

2011 július végéig a Batthyány utcai iroda mőködtetését a munkatársak ellátták, így 

párhuzamosan az új épület birtokbavételével, berendezésével együtt biztosítva volt a korábbi 

telephely nyitva tartása és zavartalan mőködtetése is. 

 

 



A Vekeri-tavi Ifjúsági Tábor m őködtetése  
 
Társaságunk mőködteti a Vekeri-tavi Ifjúsági Tábort, mely 7 km-re fekszik Debrecentıl 

keletre,  Erdıspusztán. A terület nagysága 7 hektár, 4707 m². A parkerdı területén 3 kıház, 

egy 48 négyzetméteres közösségi helynek alkalmas faház, 2 félig zárt hideg-meleg vizes 

zuhanyzó, 3 konténeres WC, 1 konténeres mosdó található.  A házak mindegyikében 4 szoba 

van, melyek szobánként pótággyal 5 férıhelyesek. A tábor 2010-ben és 2011-ben már nem 

fogadott vendégeket. Nagy beruházás és fejlesztés nem történt.  

A nyitás az alábbi okok miatt nem történt meg: 

Szezonkezdésnél elengedhetetlen a szobák felújítása, fıként az ágyak cseréje. Több éves 

használat után a faszerkezetes emeletes ágyak és a kórházi vaságyak korszerőtlenné váltak. 

Felújításuk már szinte lehetetlen, régebben a táborlakók többször panaszkodtak a 

kényelmetlen fekvıhelyekre. A szobák linóleum padlózata elhasználódott cserére szorult. A 

villamoshálózat, a főtési rendszer korszerősítése a tábor területén. Szobákba konnektorok 

elhelyezése, a közösségi hely felújítása. Teraszok, ajtók, fa spaletták festése. Kerti bútorok, 

játékok, sport-eszközök vásárlása. 

Ameddig a tábor területének tulajdonviszonyai nem rendezıdnek megnyugtatóan - vagyis a 

terület a Nyírerdı tulajdona, a felépítmények a város tulajdonát képezik, és a Mezon 

üzemeltetheti a területet - addig pályázati forrásokról nem is gondolkodhatunk. Minden 

fejlesztési pályázat alapja a rendezett tulajdonviszony és az ezt rögzítı tulajdoni lap.  

A fentiek alapján a tábor üzemeltetését anyagi fedezet hiányában 2011. június 02-tól már nem 

társaságunk végzi.   

 
 

II. A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft szakmai munkájának  

bemutatása az Ifjúsági Házban 

 

Az új épületbe költözéssel a DISZ Kft addigi tevékenysége kiegészült az új intézmény 

üzemeltetésével, színvonalas, értéket közvetítı programok szervezésével. Kapcsolati hálója 

folyamatosan növekszik, korábbi együttmőködései megerısödtek azáltal, hogy egy új 

közösségi tér kialakítását koordinálhatja. 

 

Az átköltözést követıen azonnal nekiláttunk a technikai, mőszaki és szakmai feltételek 

kialakításához, a tökéletesen megújult épület otthonossá tételéhez, valamint a szakmai 

feladatok ellátásához elengedhetetlen feltételek megteremtéséhez. A házat alkalmassá kellett 

tenni a fiatalok fogadására, új típusú igényeik kielégítésére. 

 

 



Ezért kiépítettük az internetes hálózatot, a betérık számára ingyenes WIFI 

elérhetıséget, modern, érintıképernyıs számítógépeket biztosítunk a földszinti Mezon 

Információs Pontban. Konferenciák, elıadások hangosítására alkalmas hangrendszert 

szereztünk be, a ház belsı udvarán szabadtéri színpadot építettünk, lehetıségeinkhez mérten 

beszereztünk más intézményektıl berendezési tárgyakat /székeket, asztalokat, polcokat, 

padokat stb./  

 

1., Mezon Információs Pont mőködtetése  

• Információszolgáltatás: Naprakész, részletes, a betérıink igényeihez igazodó 

adatbázisunkkal (munka, tanfolyamok, külföldi munkalehetıség, szálláslehetıség, 

szabadidıs lehetıségek, pályázatok, intézmények, programok, környezetvédelmi 

információk, albérlet, képzési lehetıségek, önkéntes munka, táborok, stb.) igyekszünk 

mindenkit kellıen tájékoztatni. Az iroda teljes szolgáltatási köre díjmentesen vehetı 

igénybe. Információs készletünket önállóan vagy a kollégák segítségével 

használhatnak az érdeklıdık.  

• Ingyenes Internet használat: A hozzánk betérık az iroda elıterében elhelyezett 

gépeken ingyenes böngészhetnek az Interneten. A világhálón történı eligazodásban a 

Ház információs munkatársa segít. 

• Elektronikus információszolgáltatás: Mőködésünk során azt tapasztaltuk, hogy egyre 

inkább háttérbe szorul a papír alapú információkeresés, ezért az év második felétıl 

bevezettük az elektronikus információrendszerezést. Ennek köszönhetıen a hozzánk 

betérı fiatalok információs igényeit - a tematikus dossziék mellett -, rendszerezetett 

internetes linkgyőjteményekkel is ki tudjuk elégíteni 

• Olvasósarok:  A helyi és országos napilapok mellett különféle hetilapok és magazinok 

állnak a betérı fiatalok rendelkezésére. Ezeken túl tovább gyarapodott a társaság 

szakmai könyvtára, amely szintén térítésmentesen használható.  

• TV-, videó- és DVD használati lehetıség a földszinti klubhelyiségében:  Lehetıség 

nyílik arra, hogy a betérık DVD filmet nézzenek, vagy az éppen aktuális televízió 

mősort böngésszék. De teret adunk egy jó beszélgetéshez, baráti találkozókhoz és 

pihenéshez is.  

• Apróhirdetési lehetıség az irodában található hirdetıfalon:  Bárki kihelyezheti ingyen 

a hirdetését a hirdetıfalunkra számos témában (pl.: albérlet, oktatás, stb.) 

• Jegyértékesítés: 2011-ben is folytatódott az Interticket értékesítési hálózatában történı 

jegyértékesítés, valamint a helyi rendezvényekre szóló jegyek értékesítése. 

• Faliújság: Plakátok, szórólapok elhelyezését is biztosítjuk. 

• Asztali foci és társasjátékok: Közösségi terünkben díjtalan kikapcsolódásra is 

lehetıség van. 



2.,Tanácsadói szolgáltatás 

Egyének és szervezetek térítésmentesen vehetik igénybe személyre szabott anonim 

tanácsadásainkat (pszichológiai, grafológiai, jogi, párkapcsolati, diákjogi, pályaválasztási, 

Európai Önkéntes Szolgálat), amelyeket képzett szakemberek tartanak az Ifjúsági Ház erre 

kialakított földszinti tanácsadó helyiségben. 

 

3., Prevenciós információs tevékenység - Csomópont Prevenciós Iroda mőködtetése 

A Debreceni Kábítószerügyi Egyezetı Fórum (KEF) a Debrecen városi 

drogstratégiában (2003.) ajánlásként fogalmazta meg, hogy szükséges lenne egy olyan iroda 

létrehozása, ami a drogprevenció számára mintegy módszertani központként tud mőködni. 

2004 nyarán a város létrehozta a Csomópont Drogprevenciós Irodát, amely szervezetileg a 

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. részét képezi. 2007 óta a Csomópont Iroda 

vezetıje, jelenleg is folyamatosan, Gesztelyi Tamás mentálhigiénés szakember. 2011 

szeptemberében az iroda, korábbi helyérıl, a Simonffy utca 21. szám alá költözött az Ifjúsági 

Házba. 

Az iroda küldetése a drogprevenciós szolgáltatást nyújtó szervezetek és a szolgáltatást 

igénybevevık közötti koordináció és folyamatos párbeszéd biztosítása. A folyamatos 

kapcsolattartás a szervezetekkel, intézményekkel és az önkormányzat szerveivel ugyanolyan 

kiemelkedı feladat, mint az információgyőjtés és információszolgáltatás, vagy a 

pályázatfigyelés, de említhetnénk a könyv- és médiatár kiépítését is. 

Rendszeresen helyet biztosít a debreceni KEF munkacsoportjainak megbeszéléséhez. 

Meghirdetés alapján kihelyezett osztályfınöki órákat tartunk az irodában, az iskola által 

választott témában (drogmegelızés, viselkedéses addikciók, dohányzás, alkohol veszélyei, 

designer drogok, energiaital veszélyei, virtuális függıségek, stb.).  

Prevenciós elıadás az iskolákban, felkérés alapján, a választott témákban. 

Iskolai Egészséghéten elıadások, információs asztal mőködtetése, ahol totók kitöltésével 

mérhetik fel a fiatalok a tudásukat a kábítószerek veszélyeirıl. Szükség esetén egyéni 

beszélgetést biztosítunk. 

Az oktatási intézmények részérıl olyan megkereséseknek tettünk eleget, melyekben 

módszertani segítséget igényeltek, pl. iskolai drogügyi stratégia. Az irodát felkeresı 

pedagógusok kérdıívek összeállítását, szakirodalmakhoz való hozzáférést és tanácsokat 

kértek a megtartandó prevenciós foglalkozásokhoz. Az irodát a fenti céllal közel 60 

pedagógus kereste meg. 

A mentálhigiénés tanácsadást, elsısorban fiatalok keresték fel, de alkalmanként szülık is 

kértek segítséget nevelési kérdésekben. A leggyakrabban párkapcsolati, iskolai, családi, 

kortárs problémával keresték meg. Az iroda jellegébıl adódóan gyakori eset volt a 

szerhasználatos és a viselkedéses szenvedélybetegséggel kapcsolatos problémakezelés. 



A 7 éve elindult „Nevelj okosan!” program az iskoláknak és a szülıknek nyújt segítséget 

abban, hogyan elızhetik meg, illetve ismerhetik fel, ha egy gyermek rossz társaságba kerül, 

drogot használ, vagy ha drogfüggı. A programhoz készült egy munkafüzet, ami segítséget 

nyújt a szülıknek, hogyan kommunikáljanak gyermekeikkel. A korábbi évek tapasztalatait 

figyelembe véve a szülıknek szóló programokat nemcsak az iskolai keretek közé szerveztük, 

hanem más városi rendezvényeken is szerveztünk tájékoztatási és beszélgetési lehetıségeket 

szülıknek, pedagógusoknak. 

Az iroda munkájának ismerté válásával egyre inkább nıtt azon fıiskolai és egyetemi 

hallgatók száma, akik egyrészt szakdolgozatuk megírásához, másrészt házi dolgozatok 

elkészítéséhez kértek segítséget. 

Összességét tekintve hasznosnak és eredményesnek tartjuk az iroda mőködését, jelentıs 

szerepet tölt be a város drogkezelési stratégiájában. Fontosnak tartanánk az iroda 

humánerıforrás fejlesztését, legalább egy fıállás erejéig. 

Jelentıs megújulást, a lehetıségek és a szolgáltatások bıvülését eredményezte, az iroda 

átköltözése az Ifjúsági Házba. 

 

4.,Gyakorlati hely biztosítása hallgatók számára 

 

Intézmény Szak, évfolyam Idıpont 
Tanítóképzı Fıiskola 2. évf. ifjúságsegítı 11. 02. 
Tanítóképzı Fıiskola 2. évf. ifjúságsegítı 11. 02. 
LIA 1. évf. reklám-marketing 11. 06-08 
LIA 1. évf. reklám-marketing 11. 06-08 
Sírius Szakiskola 1. évf. reklám-marketing 11. 06-08 
 

 

5., Ifjúsági és kulturális programok, képzések, találkozók 

 

2011. július 20-24. között a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesülettel közösen 

Ifjúsági Ház sátrat mőködtettünk 5 napon keresztül a Campus Fesztiválon. Programot, 

szolgáltatást biztosítottunk a fesztiválra érkezı fiataloknak, ezzel is népszerősítettük a 

rövidesen nyitó új intézményt. 

 

2011.szeptember 5-11. között zajlott az Ifjúsági Ház nyitó programsorozata, amelynek 

során 7 napon keresztül több helyszínen, így a közeli Hal-közben is naponta több órán 

keresztül zajlottak a programok, amelyek között voltak táncos, zenés, énekes, színjátszó 

programok, kiegészülve hagyományırzı bemutatóval, kézmőves foglalkozással és 

ételkóstolóval. A rendezvény egyben egyik eleme volt azoknak a „Soft elemeknek”, amelyek 

a Belváros rehabilitációs program keretében megvalósultak az intézmény megnyitásával 



egyidejőleg. Az egész hetes programsorozat ízelítıt adott a Ház jövendı életérıl. A fellépık 

90 %-a helyi volt, elıadások, koncertek, kiállítás, színjátszó csoport váltotta egymást. Egy 

teljes napot szántunk hagyományaink bemutatására, amikor kézmővesek, népzenészek, 

néptáncosok szórakoztatták remek körülmények között a fiatalokat és idısebbeket egyaránt. 

 

A nyitó rendezvénysorozatot követıen rendszeresen programokat biztosítottunk a 

hozzánk betérı fiataloknak. Szeptember végén egészségnapot szerveztünk fiataloknak és 

családoknak.  

 

Az ısz kiemelkedı eseménye volt, hogy 2011.október 14-16. között az intézmény 

adott helyet, valamint a munkatársak személyes közremőködésével valósulhatott meg a 

Magyar Ifjúsági Konferencia több mint száz résztvevıvel. A rendezvényt személyes 

jelenlétével megtisztelte Soltész Miklós államtitkár és Kósa Lajos polgármester is. 

 

Október 22-én egyik helyszíne voltunk a Debrecen 650 éves rendezvénysorozatnak. 

Ezen a napon középiskolákból fogadtunk diákokat, akik személyesen is megismerkedhettek és 

élhettek is az Ifjúsági Ház szolgáltatásaival. 

 

November végétıl egy egész héten keresztül a rockzenének szenteltük az idıt. 

Tekintettel arra, hogy az Ifjúsági Ház meghatározó tényezıje a Rocksuli, ezért 5 napon 

keresztül elıadások voltak a rock történetébıl, amelyet Pleskonics András a szegedi Egyetem 

elıadója tartott, tematikus estek voltak, filmklub, és természetesen koncertek, amelyeken 

ismert helyi zenekarok léptek fel. 

 

Novembertıl rendszeressé váltak a bábelıadások a Hepp Trupp Társulat 

közremőködésével. 

 

Decemberben Adventi családi délutánt szerveztünk, melyen a Holló utcai Óvoda 

óvodásai is részt vettek, de volt kézmőves foglalkozás, népi színjáték, bio ételkóstoló, 

biorezonancia mérés is, az estét pedig ünnepi táncház zárta. 

A rendelkezésünkre álló terek, szabad falfelületek megtelítıdtek képekkel, kreatív, 

tehetséges fiatalok képzımővészeti alkotásaival., rendszeressé váltak a kiállítás megnyitók. 

Kétheti rendszerességgel táncházat és filmklubot mőködtetünk, amelyeknek egyre 

növekvı a népszerősége 

 

 

 



Szakmai képzések, találkozók 

 

Idıpont Helyszín Tevékenység 
Január 13. Nagyrábé,  

Ifjúsági Klub 
Szakmai-ifjúsági találkozón való részvétel 

Február 14. Hajdúnánás, 
Ifjúsági Ház 

Szakmai-ifjúsági találkozón és képzésen való részvétel 
ifjúságsegítık, ifjúsági közösségi tereket mőködtetık 
számára 

Március 21. Debrecen, 
Rocksuli 

Regionális Ifjúsági Közösségi Tér Találkozón való 
részvétel 

Április 20. Debreceni 
Egyetem 

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) elıadás tartása 

Május 17. 
 

Nagyhegyes 
 

„Fogócska” – Európai Ifjúsági Hét rendezvényének  
megtartása 

Augusztus 8. Hajdúbagos Kistérségi ifjúsági találkozó és képzés I. tartása 
Augusztus 9. Hosszúpályi Kistérségi ifjúsági találkozó és képzés II. tartása 
Szeptember 9. Monostorpályi Kistérségi ifjúsági találkozó és képzés III. tartása 
Október 5. Budapest, BEIK Eurodesk fejlesztı munkacsoportülésen való részvétel 
Október 17-20. Debrecen, 

Ifjúsági Ház 
’Pontonhíd’ – Az önkéntesség elemeibıl konferencia – 
EVS workshop és elıadás 

November 24-
26. 

Budapest, BEIK Eurodesk Országos Találkozón való részvétel 

 

 

6.,  Elnyert pályázati támogatások, projektek 

 

2011.01.01 – 2011.06.15.  

’Chill-pont’ és ’love-pont’  kialakítása Debrecen belvárosában, helyszínéül a Mezon Ifjúsági 

Iroda szolgált, nyitva tartása minden szombaton este 11-tıl reggel 5-ig tartott. A chill-pont 

üzemeltetését a DISZ, a MÖSZ és a KEFE szakemberei biztosították. 

 

2011.04.08 – 2011. 04.18.  

Without Words (WOW) 

A multilaterális cserére 8 országból érkezett 52 – 15 és 25 év közti - fiatal és csoportvezetı (a 

résztvevı országok: Szerbia, Macedónia, Bosznia és Herczegovina, Románia, Lengyelország, 

Törökország, Finnország, Magyarország). A csere során a fiatalok egy közösen létrehozott 

performance-t adtak elı a színjátszás, zene, tánc és képzımővészet eszközeivel, szavak 

nélkül. 

 

2011.07.01 – 2011.09.30. 

Ifjúságsegítıként Debrecenben 
Rendszeres kapcsolattartás a Városi Diákönkormányzattal és a Debreceni Ifjúsági 

Érdekegyeztetı Fórum tagjaival. Kapcsolattartás a régióban mőködı és a városi ifjúsági 

referensekkel. Kapcsolattartás a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodával. Ifjúsági témájú 



nemzetközi és hazai pályázatok figyelése, közvetítése az érintettek felé. Testvérvárosi ifjúsági 

együttmőködési lehetıségek tervezése. 

 

2011.09.01. – 2012.04.30. 

Mentori hálózat Hajdú-Bihar megyében 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program ifjúsági szolgáltatásainak minıségi ellátását 

segítı megyei szintő mentor és szolgáltató tevékenységek támogatására Hajdú-Bihar 

megyében. 

 

7., DMJV Ifjúsági Önkormányzatának választása, a DIÖK munkájának segítése 

 

     Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának felkérésére a Debreceni Ifjúsági 

Szolgáltató Nonprofit Kft szervezésében került sor 2011. március 4-én a Debreceni Városi 

Diákönkormányzat (D-DÖK) soron következı közgyőlésére. A közgyőlésen elfogadták a 

Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását, valamint a D-DÖK Debreceni Ifjúsági 

Önkormányzatra (DIÖK) való névváltoztatását. A közgyőlés megköszönte a leköszönı elnök, 

Gondola Anita munkáját és megválasztotta Gogolák Réka Annát, a Fazekas Mihály 

Gimnázium tanulóját új elnöknek.  

 A DIÖK 2011-ben is lehetıségeihez mérten szakmai fórumokat, diákrendezvényeket 

és a nagysikerő focikupát szerveztek, amelyeken nagyon sok középiskolás képviseltette 

magát. Négy hónapon keresztül pályázati forrásból Osváth Rita támogatta felnıtt segítıként a 

szervezetet.  

2011. december 16-án került sor a DIÖK újabb tisztújító közgyőlésére, melyen elnöknek 

választották Bajczura Gabriellát, a Tóth Árpád Gimnázium diákját. Az érdekképviseleti fórum 

szakmai segítségét továbbra is a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el. 

Az Ifjúsági Ház egyik kisebb irodájában került kialakításra a DIÖK új irodája, melynek 

elıteréül szolgáló Ifiklubot a DIÖK tagjai hétvégeken, önkéntes munkában dekorálták, 

festették.  

 

 

8., Közösségi tér mőködtetése  

 

A ház megnyitásával egyidıben megindult a civil csoportok érdeklıdése is a ház 

irányába. Ennek köszönhetıen néptánccsoport, Baranta Egyesület, utcaszínházi ifjúsági 

csoport, amatır színjátszók, drámajáték kör, sikendó edzés, Életreform Egyesület lelt új 

otthonra nálunk. Rendszeres jelenlétük nagyon fontos a ház számára, hiszen munkájuk 

színesíti az intézmény palettáját, magas hozzáadott helyi értéket képviselnek. 



 Egyre növekszik azok száma is, akik közösségi tevékenység, képzés, program 

megvalósítása miatt keresnek bennünket, mint bérelhetı közösségi teret veszik igénybe egyes 

helyiségeinket. Ez természetesen bennünket is egyre nagyobb kihívás elé állít, hiszen 

gondoskodnunk kell a megfelelı berendezési tárgyakról, technikai feltételek biztosításáról. 

 

9., Kommunikáció (sajtó, facebook, weboldal, plakátok, szórólapok) 

 

A DISZ Kft. tevékenységeit, szolgáltatásait bemutató www.diszinfo.hu weboldalt 2012 

március végétıl felváltotta a www.ifihazdebrecen.hu. 

Az Ifjúsági Ház általi tevékenység- és szolgáltatásbıvülés szükségessé tette egy újabb és jól 

áttekinthetı, jól használható, logikusan felépített és folyamatosan frissülı naprakész 

információkat tartalmazó weboldal elkészítését. Az oldalon az egyedülálló fejlesztésnek 

köszönhetıen idıszalagos programkeresésre van lehetıség, természetesen megtartva minden 

eddigi (adatbázis, jegyértékesítés, tanácsadás) információt is, az Ifiház helyiségeit, bıvült 

szolgáltatáskínálatát is bemutatja az oldal. 

A weboldalhoz szorosa kapcsolódó elektronikus hírlevelünkkel több, mint 700 

partnerünkhöz jutnak el aktuális híreink, hasznos információink, programjaink. 

Széles szolgáltatás- és programkínálatunkkal még gyakoribbá és elengedhetetlenebbé vált a 

helyi médiával való kapcsolattartás. Havi rendszerességgel szerepelünk a nyomtatott 

formában megjelenı helyi programajánlókban, továbbá rendszeresen hallhatóak a ház 

programjai a helyi rádiók programajánlóiban. Ezen kívül a programokhoz kapcsolódóan 

számos alkalommal bemutatkozhattunk már rádiós és televíziós interjúk alkalmával, 

szerepeltünk továbbá az internetes hírportálokon. 

Programjaink népszerősítésére a fentieken túl saját rendezéső programjainkhoz szórólap és 

plakáttervezés és annak városi szinten történı terjesztése is a ház megismertetését, 

népszerősítését szolgálják. A bennünket felkeresıknek a házat bemutató szóróanyag és 

kiadvány áll rendelkezésére.  

Internetes hírportálokon és közösségi oldalon indított játékainkkal is igyekszünk minél 

szélesebb körben ismert és kedvelt hellyé válni. 

A média által biztosított megjelenéseken túl a felkeresı információszolgáltatás, és a Campus 

Fesztiválon való információs sátrunk is nagyszerő lehetıségeket biztosítanak az Ifiház által 

nyújtott szolgáltatásaink, programjaink népszerősítésére.    
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