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-21. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.
1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége
helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem
szükséges.
2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a és 2821 Gyermely, Tatai u. 84.
2.2. Azonosító adatok
A Magyar Jamboree Alapítvány besorolása: közhasznú. A regisztrációt végző szerv neve:
Fővárosi Bíróság, a szervezet nyilvántartási száma: 61.112/97/7.
2.3. Tevékenység általában
A Magyar Jamboree Alapítvány 1997. évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb
tevékenységei az alábbiak:
1. A World Organization of the Scout Movement /Cserkész Világszövetség röviden
WOSM/, annak tagjai és más magyarországi és külföldön nyilvántartásba vett ifjúsági
szervezetek által szervezett nemzetközi, külföldön tartott rendezvényeken /képzések,
szemináriumok, táborok, regionális és világtalálkozók/ résztvevő magyar fiatalok, illetve
a Magyarországot képviselő küldöttségek felkészülésének, kiutaztatásának és kinn
tartózkodásának anyagi támogatása, illetve a résztvevők anyagi terheinek csökkentése,
különös tekintettel a hátrányos helyzetű családból származó gyermekek és fiatalok
részvételének lehetővé tételére.
2. Az alapítvány célja továbbá a WOSM, a Magyar Cserkészszövetség és más szervezetek
által Magyarországon rendezett nemzetközi rendezvények támogatása, valamint minden
olyan tevékenység, amely hozzájárul az ifjúsági szervezetek közötti kapcsolatok és a
különböző nemzetek ifjúsága közti megismerés erősítéséhez és barátság elmélyítéséhez.
Az alapítvány tevékenysége külföldön élő, magyar nemzetiségű gyermekek és fiatalok
fenti céloknak megfelelő támogatására is kiterjed.
3. Az alapítvány az előbb ismertetett feladatain felül az alábbi területekhez kapcsolódó
tevékenységet kíván kifejteni:
 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 Kulturális örökség megóvása.
 Kulturális és sport tevékenység.
2.4. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői,
körülményei - az alábbiakban foglalható össze:
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-3Emberi erőforrás
2015-ben tovább foglalkoztattuk a korábban (2014. május 6-án indult TAMOP 1.4.1-12/1-20130314. sz. projekt kapcsán) felvett munkatársakat programszervezői, adminisztratív, önkéntes
koordinátori munkakörben (Andó Enikő majd Eszteró Anett, Csordás Katinka, Káposzta
Boglárka, Garay József). Kiss Hajnalka korábbi fő állású munkavállalónk teljes állásban
erősítette az alapítványt és vezette a fenti projektet. A projekt végén a célcsoport tagoknak
lehetőségük volt angol tanfolyamon fejleszteni tudásukat, melyhez a London Stúdió biztosított
hátteret.

Képzésszervezés
A Magyar Cserkészszövetséggel 2015-ben is közösen szervezetük alapképzésünket, amin a 18.
életévüket betöltött fiatal felnőttek vehettek részt. Képzéseink az NCSSZI támogatásával
valósultak meg. Programunk során megismertettük a cserkészetet olyan emberekkel, akiknek
korábban nem volt még lehetőségük ismereteket gyűjteni arról, hogy mi is az a cserkészet. Az
elméleti tanulás mellett nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlati képzésre is. A tematikában
szerepelt alapismereti képzés, melynek során a cserkész alapokkal illetve különböző
ifjúságnevelő mozgalmakkal ismerkedhettek a résztvevők. A képzés a kisközösségi
ifjúságnevelésen alapult, melynek záró része helyi közösségi programon való részvétel, egy
meglévő kisközösség, cserkészcsapat életébe való beilleszkedés volt.

Programtámogatás
Kirara-hama, Japán
2015. július 29. és augusztus 8. között Dél-Japánban rendezték meg a 23. Cserkész
Világtalálkozót. Scott A. Tear, a Cserkészmozgalom Világszervezetének főtitkára szerint: “A
világdzsembori egy hely, ahol fiatalok tízezrei jönnek össze a világ összes helyéről, hogy békét
teremtsenek. A résztvevők legyenek bár mexikói, szaúdi, kenyai vagy bármilyen más
nemzetiségűek a világ több mint 160 cserkészszövetségéből, ők erre az időre “csak
cserkészekké” válnak. A világon ezen a rendezvényen a fiatalok a legkülönbözőbb helyekről
jönnek, mégis képesek egységet alkotni, hogy egy jobb világot teremtsenek számunkra.
Itt nincsenek olyanok, akik maguk közé engednék az aktuális politikai ellentéteket, ezen
felülemelkedve válnak barátokká. Ez egy lenyűgöző átváltozás, amit mi élőben és testközelben
élhetünk át. A cserkészek minden kétséget kizárólag a béke követei.”
A Magyar Dzsembori Csapat 200 kiutazó cserkésze hat országból képviselte az
összmagyarságot. Fiataljaink három hetet töltöttek Japánban. A magyar csapat kiállítósátrába
egy óriási Rubik-kockán át vezetett az út. Rendkívül népszerű volt a magyar csárda, ahol többek
között gulyáslevest, lángost, somlói galuskát, tejberizst kaphattak. Ősi magyar harcművészeteket
is bemutattak, lehetett íjászkodni, ostort csattogtatni. Meglátogatta a tábort számos ismert ember,
mások mellett a japán herceg és a miniszterelnök is.
A dzsembori után kisebb csoportokban folytatták tovább útjukat: a program Tokió megapolisz
felfedezése, Kumano-Kodo buddhista zarándokút bejárása, és a Fuji megmászása volt. A
legextrémebb cserkészeink a Transzszibériai expresszel augusztus végén érkeztek
haza. Megtapasztalták, hogy mindenféle nemzet fiataljaival meg lehet találni a közös hangot, a
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-4közös értékeket, és e mentén együtt lehet velük működni, békében, egymás mellett tudtak élni.
Mindeközben képviselték a magyar nemzetet, cserkészetet, kultúrát, továbbá a kereszténységet.
Alapítványunk részt vett a Magyar Dzsembori csapat két éven át tartó felkészítésében,
támogatások gyűjtésében és elszámolásában valamint a teljes program pénzügyi
lebonyolításában.
2.5. A szervezet vezetése
A szervezet képviselője: Csepregi Márton, 2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 44.
2.6. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés főbb jellemzői az
alábbiak:
A szervezet képviselője Csepregi Márton, 2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 44.
Az alapító: Breuer Klára (lakik: 1034 Budapest, San Marco u. 23., anyja neve: Varga Szabó
Gizella, szem.ig.sz.: 384501CA)
A kuratórium tagjai:
Elnök: Csepregi Márton (anyja neve: Tamáskovics Annamária Katalin, sz.ig.sz.: 493465
LA, lakik: 2458 Kulcs, Deák Ferenc u. 44.)
dr. Farkas Tamás Zsolt (anyja neve: Bercsi Anikó, sz.ig.sz.: 719615 KA, lakik: 1123 Budapest,
Győri út 4.)
Bencze-Kovács Virág (anyja neve: Kiss Gabriella, sz.ig.sz.: 471409 DA, lakik: 1119 Budapest,
Biszkádi u. 8/C)
A Felügyelő Bizottság tagjai:
1. Elnök: dr. Simon-Gresz Orsolya (anyja neve: Csőregh Éva, sz.ig.sz.: 475893 PA,
lakik: 1118 Budapest, Holdvilág u. 6.
2. Rudi Alexandra (anyja neve: Kelemen Nóra, sz.ig.sz.: 531264 IA, lakik: 1122 Budapest,
Városmajor utca 30.)
3. dr. Ványai László Levente (anyja neve: Szelesi Zsuzsanna, sz.ig.sz.: 240231 JA, lakik:
6720 Szeged, Roosevelt tér 10-11.)
2.7. Foglalkoztatottak
2015-ben 3 fő teljes állású munkatárssal és 1 fő részmunkaidős takarítóval dolgoztunk együtt.
3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés (E Ft)
Induló tőke
Tőkeváltozás
Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye
Magyar Jamboree Alapítvány

Előző év
50
9 808
4 513
-4 878

Tárgyév
50
9 443
135
4 291

Változás
Értékben
-365
-4 378
9 169
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4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
IFJ-GY-14-E-19241 – Projektmenedzsment a kisközösségek fenntarthatóságáért: 649.935 HUF
TAMOP 1.4.1-12/1-2013-0314 – Pályakezdő fiatalok foglalkoztatása a Magyar Jamboree
Alapítványnál:15.596.992 HUF

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A mérlegkészítés napjáig átutalt költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi
táblázat:
Költségvetési támogatások felhasználása
Támogatás (E Ft)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú
felhasználására
Központi költségvetési szervtől más,
elkülönített állami pénzalap és szervei
Helyi önkormányzatok és szervei
Kisebbségi települési önkormányzatok és
szervei
Települési önkormányzatok társulásai és
ezek szervei
Alapító
Más forrás
Összesen

Kapott
Felhasználás
összeg Cél szerint Működési Maradvány
1 763

1 763

13 376
3 820

13 376
3 820

18 959

18 959

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória
Árbevétel
Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Bevételek összesen

Magyar Jamboree Alapítvány

Előző év
E Ft
%
8 596
61,94

Tárgyév
E Ft
%
4 973
3,96

5 192
90

37,41
0,65

120 332
186

95,89
0,15

13 878

100

125 491

100
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A Magyar Jamboree Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be támogatásonként az
alábbi táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások felsorolása nem állami szervezetektől:
Támogató
Magánszemélyek általi támogatás
Bankok, vállalkozások támogatása
Nonprofit szervezetek, egyházak támogatása
Összesen

Összeg
(EFt)
62 968
33 842
4 560
101 370

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:
Pályázati úton elnyert támogatások
Pályázat
IFJ-GY-14-E-19241
TAMOP 1.4.1-12/1-2013-0314
Összesen

Kiíró
NCSSZI
EEM

Elnyert
összeg E Ft
650
15.597

Vállalkozási tevékenység bevételei
A Magyar Jamboree Alapítvány tárgyévben végzett vállalkozási bevételeit mutatja be az alábbi
táblázat.
Bevétel
Bevétel típusa
Megnevezés
összeg E Ft
Értékesítés nettó árbevétele
Programszervezés
50
Értékesítés nettó árbevétele
Hirdetési szolgáltatás
100
Összesen
5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében a következő cél szerinti juttatásokat
teljesítette.
Juttatás
Adományozott
Megnevezés
összeg E Ft
Magyar Cserkészszövetség
kisközösségi ifjúságnevelés
5.150
Összesen
Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselője anyagi juttatást nem kapott.
Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint
kerültek elszámolásra.
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A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt visszatérítendő
(kötelezettségként kimutatott) támogatások főbb jellemzőit mutatja be az alábbi táblázat:
Visszafizetendő
Pályázat
Kiíró
összeg E Ft
Nem volt
Összesen

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A Magyar Jamboree Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységével kapcsolatban csak
ELÁBÉ-t és iparűzési adót számolt el kiadásként.
5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben
közhasznú céljának megfelelően látta el.
6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
A Magyar Jamboree Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének
ellátáshoz a tárgyévben akár anyagi, akár bármilyen egyéb segítséget nyújtott.
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