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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.

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

2006. év

2007. év

875

695

112

112

763
875
875

583
695

696
179

-180

180
875

695

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

2006. év
1 888
1 888
911

2007. év
1 760
1 760
670

911

173

880
48
31
18

623
288
6

1 888
1 772
1 513
196
63

1 760

-

37
37

179
179

-180

1 939
1 939

-63
-63

116
116

-180
-180

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 az év során csökkentek 875 ezer forintról 695 ezer forintra. Ennek
oka, hogy olyan programokat is megvalósított az egyesület (Európai találkozó), amelyre
pályázaton nem nyerünk, de fontosnak tartottuk, hogy megvalósuljanak a mozgalom fejlődése
miatt.
Beszerzésre/kialakításra került:
• beszerzésekre minimális mennyiségben került csak sor, elsősorban a közösségi ház
működése érdekében
A 2007-es évben a tevékenység során 1760 eFt közhasznú bevétel keletkezett. A tárgyévi
működési és közhasznú célú kiadásokat fedezték a befolyt bevételek és pénzeszközök.
d) Cél szerinti juttatások kimutatása
Magán és jogi személyeknek az egyesület nem juttatott támogatást.
e) Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások
Az egyesület a 2007-es évben a következő költségvetési támogatásokat kapta:
Pályázató szervezet
NCA, működési támogatás
NCA, Nemzetközi programok
Mobilitás, vezető képzés

Elnyert támogtás
100 000 Ft
140 000 Ft
200 000 Ft

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.

Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről
g) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Szervezetünknek hat csoportja működik Szegeden. A csoportok a szegedi közösségi
házunkban és szegedi szakmunkásképző iskolákban találkoznak rendszeresen. 2007-ben
tisztújításra került sor a mozgalomban, újra választottuk az elnökségi tagokat, és két tapasztalt
ifjúsági vezető mellett három fiatal lett az elnökség tagja.
Aktivitás
A mozgalomban mi fiatalok csoportokba szerveződve vagyunk jelen. A csoportok heti
vagy kétheti rendszerességgel találkoznak. Itt a fő tevékenységünk, hogy beszélgetünk az
életünk fontosabb eseményeiről, és olyan cselekvéseket keresünk közösen, amelyek
megoldásokat jelentenek problémáinkra. Így saját életünkben illetve családjaink életében
változik meg az életminőség, iskolában, munkahelyen, helyi környezetünkben vagyunk a
közösség segítségére. Munkamódszerünk a láss- ítélj- cselekedj módszer.
Akciókampány
Nem csak saját életünkben, hanem a közvetlen környezetünkben is szeretnénk tenni a
fiatalokért. Ezért a mozgalom csoportjai közös akciókampányt szerveztek, melynek
2006/2007-es tanévben a témája a drog és szabadidő eltöltése volt. A 2007-es évben
feldolgoztuk a több mint 100 fiatal által kitöltött kérdőíveket, az eredményeket a mozgalom
találkozóján áttekintettük, és készítettünk egy csoportfoglalkozás vázlatot, hogy a beszélgetés
után és a témába való érintettséget figyelembe véve hogyan válhatunk a fiatalok segítségére
az iskolában és a munkahelyünkön.
Szabadidős programok
Ősszel és tavasszal az iskolai szünetben „portyát” szerveztünk szegedi szakmunkás
fiataloknak. Tavasszal a Pilisben táboroztunk, ősszel pedig Röszkén, mint egy 20-20 fő
részvételével öt napig.
Nyáron ősmagyar tábort szerveztünk Hejcére tíz napra, ahol 6-14 éves fiatalok voltak a
résztvevők, akiknek képzett fiatal vezetőink szerveztek élményekben gazdag programot.
Tavasszal „Tűz hétvége” címmel önismereti illetve vezető továbbképzést szerveztünk a
mozgalom tagjainak.
Tematikus programok
Baby sitter képzés
Ebben az évben a felnőtt vezetők és fiatal tagok szervezésében egy 10 alkalmas elméleti
képzésre került sor, melyet egy vizsga zárt. A résztvevők a fiatalok baráti köréből és a szegedi
szakmunkás iskolákból jöttek. A csoport a program végére már önismereti, esetmegbeszélő
csoportként is funkcionált.
Teakocsma
Teakocsma program néven kortárssegítő csoportunk havi alkalommal a gyulai Göndöcs
Benedek Szakmunkásképző Iskolában a kollégisták számára szervezett önismereti
programokat. Két alkalommal pedig még újabb önkéntesekkel kiegészülve lelkigyakorlatot
tartottak az iskola összes osztályában.
Kapcsolatok építése
Több Szeged környékén lévő csoportot is segítünk a meglévő eszközeinkkel vagy
tapasztalatunkkal. Szeged-Szentmihályi ifjúsági csoport nem tagja a szervezetünknek, de egy

a mozgalomban is aktív fiatal tag is vezeti, Ásotthalom és Pusztamérgesen saját
eszközeinkkel és koordinációval, programszervezéssel segédkeztek aktivistáink helyi ifjúsági
programok szervezésében.
2007-ben zárult le a vezetőképző sorozatunk. A zárás során a résztvevők elméleti és
gyakorlati tudásukról adtak számot, illetve tanulmányaik alapján önállóan szerveztek meg egy
játékos, önismereti hétvégét más társaiknak.
Nemzetközi programok
Keresztény Munkásfiatalok Európai találkozója
A Keresztény Munkásifjú Mozgalmak európai szervezetei egy egész hétvégés programot
szerveztek az európai keresztény munkásfiataloknak. A találkozó általános célja volt, hogy a
fiatalok megosszák a tapasztalataikat életről és munkáról; tudatában legyenek a fiatal európai
munkások helyzetének; közös üzenetet fogalmazzanak meg; megismerjék az európai
struktúrákat. A program címe: Europe: Atout jeunes!, „Aktív állampolgárság és a fiatal
munkások véleménye Európában.
A program helyszíne és időpontja: Bobigny (Párizs melletti kisváros) volt, 2007.
augusztus 3-5-ig.
A pénteki napon standok és közös tevékenységek során ismerkedtek a fiatalok egymás
életével. Szombaton egész napos workshopon vehettek részt a résztvevők különböző
témákban (a fiatalok és fogyasztás, a fiatalok rendszerszerű kirekesztése és a hátrányos
helyzetű fiatalok, a fiatalok és az idénymunka, bizonytalan munkahelyzetek, férfi-nő
kapcsolatok), melyet az egyes országok aktivistái vezettek a mozgalom speciális módszere
segítségével. A napot egy fergeteges koncert zárta. Vasárnap a résztvevők egy kerekasztal
beszélgetésen vettek részt az Unió jelenlegi és volt képviselőinek (Barroso, Delors)
közreműködésével, majd egy közös manifesztummal és menettel zárult a találkozó. A
program az Európai Unió támogatásával valósult meg.
Magyarországot 15 fiatal, aki elsősorban szegedi szakmunkás- és szakközépiskolák
tanulói, három ifjúsági vezető és egy tolmács képviselte.
Kultúra: olasz-magyar cserekapcsolat előkészítése
2007-ben a Párizsi találkozót követően kapcsolatot építettünk ki olasz
testvérszervezetünkkel, és „Kul-túra” projekt címmel cserekapcsolat megszervezésébe
kezdtünk közösen. Az első cserekapcsolatra Olaszországba kerül sor 2008 nyarán.
Lisa Vaccarino, a CIJOC európai koordinátora két alkalommal látogatott Magyarországra.
Látogatásának célja a Párizsi találkozó előkészítése, az új magyar vezetők megismerése és a
magyar szervezet segítése, szupervíziója volt.
Szeged, 2008.05.24.

Bognár Szabolcs
KMM-JOC elnöke
s.k.

