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Kiegészítő mellékletek
Az egyesület bemutatása
Az egyesület megnevezése
Keresztény Munkásifjú Mozgalom (KMM-JOC)
Az egyesület székhelye:
6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Bankszámlaszám: Erste Bank, 11998006-06350004-10000001
Adószám: 18470154-1-06
Alapítás éve: 2002
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.048/2002/4, kelte 2002.05.30
A Csongrád Megyei Bíróság 2002.05.30-án kelt Pk.60.048/2002/4 . sz. végzésével a 1821.
sorszám alatt nyilvántartásba vett Keresztény Munkásifjú Mozgalmat közhasznú szervezetnek
minősítette. Ennek megfelelően az egyesületnek beszámolási kötelezettsége teljesítése során a
közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény
szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia.
A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembe vételével
készült.
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Gazdálkodási és számviteli beszámoló
a) Számviteli beszámoló:
Időszak 2006.01.01-2006.12.31
Mérleg
Megnevezés
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
C.) Saját töke
I. Induló/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tev.)
V. Tárgyi eredmény vállalkozási tevékenységből
D.) Tartalék
E.) Céltartalék
F.) Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
Naplófőkönyvben szereplő tételek
Analitikus nyilvántartásban szereplő
Források összesen

2005-ös év 2006-os év
62
62
697

875

162

112

535
759
466

763
875
875

466

696

131

179

162

759

875

7

Eredménykimutatás
Megnevezés
A.) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a.) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzati
d) egyéb
2. Pályázati úton nyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C.) Tényleges pénzbevételek
D.) Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E.) Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F.) Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G:) Tárgyévi pénzügyi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
H:) Nem pénzben realizált eredmény
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
I.) Adózás előtti eredmény
J.) Fizetendő társasági adó
K.) Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

2005. év 2006. év
822
1 888
822
1 888
22
911
911
22
790
9
1

880
48
31
18

-

-

822
691
504
123
64

1 888
1 772
1 513
196
63

-

-

195
195

179
179

64
64

63
63

131
131

116
116
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b) Költségvetési támogatás felhasználása:
Tárgyévben az egyesület működésének fenntartásához normatív költségvetési támogatást nem
kapott. A pályázati úton elnyert támogatásokat az eredmény-kimutatás tartalmazza.
c) Vagyon felhasználása
A szervezet az adóévben csak közhasznú tevékenységet folytatott, bevételei magánszemélyek
és más gazdálkodó szervezetek támogatását, 1%-os támogatást, illetve a pályázaton nyert
forrásokat, kiadásai a működési költségeit tartalmazzák. Vagyonának változása ebből ered.
Az egyesület pénzeszközei nőttek az év során. A bankszámlán, pénztárban levő összeg a
támogatásoknak köszönhetően a január 1-i 759 ezer forintról 875 ezer forintra nőtt december
31-ére.
Beszerzésre/kialakításra került:
• hálózsákok és sátorok a táborozások céljára
• CD/DVD lejátszók a közösségi programok számára
• notebook a képzések, nemzetközi utazások és az adminisztráció számára
• az egyesület weblapja – www.joc.hu
A 2005. évi tevékenység során az egyesület működése során 1 888 eFt közhasznú bevétel
keletkezett. A tárgyévi működési és közhasznú célú kiadásokat fedezték a befolyt bevételek és
a pénzeszközök.
d) Cél szerinti juttatások kimutatása
Magán és jogi személyeknek az egyesület nem jutatott támogatást.
e) Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások
Az egyesület a 2006-os évben a következő költségvetési támogatásokat kapta:
Pályázató szervezet
NCA, működési támogatás
NCA működési támogatás
NCA, Internet hozzáférés, weblapfejlesztés
NCA, Nemzetközi programok
Mobilitás, vezető képzés
Mobilitás, kis értékű tárgyi eszköz

Elnyert támogtás
288 000
133 000
149 500
212 000
240 000
100 000

f) A közhasznú szervezet vezetőinek, tisztségviselőinek nyújtott támogatások.
A közhasznú szervezet vezetői, tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek mivel e
tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre személyi jellegű kifizetés nem
történt.
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Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről
g) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Szabadidős tevékenységek a munkásfiatalok megszólítására
A mozgalom a szegedi és a térség munkásfiataljai és szakmunkás tanulói számára az
iskolai szünetben (télen és nyáron valamint ősszel is télen is) táborokat szervezett. E
táborokra a Börzsönyben valamint a Zemplénben került sor. A táborok szervezésében a
tapasztaltabb fiatalok is bekapcsolódtak, ezért a felelősök részére a táborok előtt
csapatösszerázó hétvégeket szerveztünk.
A mozgalom eredményes tárgyalások után a szegedi Móravárosi Római Katolikus
plébániától egy Közösségi termet fog bérelni 2007-től. A plébánia megengedte, hogy a 2006os programjainkat ősszel már itt rendezhessük. Itt került sor több közösségi programra
(palacsinta találkozó, gitáros találkozó) és a különböző ünnepek megünneplésére, amit mi
fiatalok szerveztünk (karácsony, új év várás).
Csoportok tevékenysége
A mozgalom csoportjai a 2006-os évben elsősorban a módszerben való fejlődésbe
haladtak előre ebben az évben. A képzések hatására egyre több fiatal sajátította el a mozgalom
módszerét illetve az idősebb csoporttagok is sokat fejlődtek a módszer elmélyítésében.
Felnőtt és dolgozó munkásfiatalokból álló csoportunk havonta találkozik Szegeden és új
tagokkal bővült. Megerősödött önkéntesekkel és aktivistákkal a KAMASZ csoportunk,
amelynek szegedi szakmunkásfiatalok a tagjai. Szeged-Gyálai csoportunk hetente pénteken
filmklubot szervez és egy új csoport indult el 13-14 éves fiatalokkal. Kapcsolat épült ki a
Szeged-Belvárosi és a Szeged-Mihálytelki fiatalok csoportjával, akik végül a képzésen is részt
vettek. Baby-sitter csoportunk kidolgozta 2007-es képzési terveit. Budapesti csoportunk
aktivistái Csepeli munkásfiataloknak szerveznek szabadidős programokat.
Képzések
A mozgalom havonta félévente két alkalommal hétvégés képzést szervezett a csoportok
aktív fiataljainak, amely képzést alatt csoportdinamikával, játékokkal, csoportvezetési
technikákkal, szituációs játékokkal készültek fel a résztvevők, hogy a felnőtt kísérők mellett
aktívabban vegyenek részt a saját csoportjaik életében. A képzéssel párhuzamosan a felnőtt
kísérők részére is képzésre került sor, amelynek témája a mozgalom módszere és sajátosságai,
civil szervezet működtetése, menedzsment.
Akciókampány
A 2006/2007-es év akciókampányának témája a kábítószer. A mozgalom egy kérdőívet
készített, amellyel a fiatalok szólítják meg kortársaikat és hívják fel a figyelmet a veszélyekre,
mérik fel a fiatalok tárgyi tudását a témában. A kérdőívek kitöltése is megkezdődött.
Nemzetközi kapcsolatok
A mozgalom tagjai részt vettek a CIJOC (Keresztény Munkásfijú Mozgalmak Nemzetközi
Koordinációja) Európai koordinációs találkozóján. Itt született döntés arról, hogy 2007-ben a
CIJOC egy nemzetközi találkozót szervez a keresztény munkásfiatalok számára. Ennek
előkészítésében a magyar mozgalom aktivistái is bekapcsolódtak, feladatokat vállaltak. A
felelősök részt vettek Máltán a programot előkészítő koordinációs találkozón.
A mozgalom részt vett a CIJOC által szervezett nemzetközi kérdőívezésben is. Itt
Magyarországon több mint 50 kérdőívet töltöttünk ki a munkásfiatalokkal. Elkészültek a
kérdőívek kiértékelései is a kontinensekre és hazánkra vonatkozóan is.
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Kísérői találkozók
A mozgalom fejlesztése és bővítése érdekében létrehoztuk a kísérői találkozókat,
amelyeknek célja, hogy a felnőtt kísérők értékeljék és megosszák egymással a mozgalomban
saját munkájukat.
Weboldal
Sikerült fejleszteni a weboldalunkat amely 2006-tól mint közösségi weboldal működik
több funkcióval: felhasználók, csoportok nyilvántartása, naptár, cikkek, fórum.

Szeged, 2007.04.23

Gyuris Csaba
KMM-JOC elnöke
s.k.
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