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I.  Általános jellegű kiegészítések 
 
Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 
   
Székhelye:                                     1052 Budapest, Városház u. 7. 
Nyilvántartási száma:            01-01-0000230 
Adószáma:                          19175182-2-41 
KSH száma:                          19175182-9133-569-41 
Közhasznúsági fokozata:                Közhasznú (2000.11.03.) 
Bírósági bejegyzés száma, kelte:   Fővárosi Bíróság Pk.62656/1990/4 
 
 
Az alapítvány Alapító Okirata szerinti közhasznúsági tevékenysége: 

 Családsegítés, a nagycsaládosok üdültetésének támogatásával 

 Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása 

 Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. 
 
 
1. Számviteli politika általános előírásainak bemutatása 
 
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. 
 
A szervezet a számviteli törvény előírásai szerint éves beszámolót készít, amely 
elkészítésének időpontja a tárgyévet követő május 26. napja. 
 
A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a közhasznú 
egyszerűsített éves beszámoló a 4. sz melléklet szerinti mérlegből, továbbá a 6. számú 
melléklet szerinti eredmény-kimutatásból, valamint tájékoztató adatokból áll.  
 
A szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 
készít. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a) a számviteli beszámolót 
b) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást 
c) a cél szerinti juttatások kimutatását 
d) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás 
mértékét 

e) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, 
illetve összegét 

f) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót 
 
A közhasznúsági jelentés elkészítésének időpontja a tárgyévet követő év május 26. 
napja. 
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Kiegészítések a mérleghez 
 

Követelések részletezése: 
 

Megnevezés Összeg  
(ezer Ft) 

Vevők 183 
Általános Forgalmi Adó 1 364 
Egyéb követelések 31 
Összesen 1 578 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: 
 

Megnevezés Összeg  
(ezer Ft) 

Személyi jövedelemadó 279 
Belföldi szállítók 159 
Munkavállalókkal szemb.köt. 596 
Egészségügyi hozzájárulás 30 
Nyugdíjbiztosítási járulék 176 
Egészségbiztosítási járulék 148 
Magán és Önkéntes nyugdyjpt-i tagdíj 8 
Szociális hozzájárulási adó 332 
Összesen 1 728 

 
Aktív időbeli elhatárolások 
 
 

A vállalkozás tárgyévi eredményét módosító könyvelési tételként 131 ezer forintot 
számoltunk el, a részletezést az alábbi táblázat tartalmazza: 

Megnevezés eFt 
Vagyonbiztosítás 101 
Domain fenntartás 1 
Hirdetés 20 
Bankköltségek 9 
Összesen 131 

 
Passzív időbeli elhatárolások 
 

A vállalkozás tárgyévi eredményét módosító könyvelési tételként 432 ezer forintot 
számoltunk el, amely a 2014. évre vonatkozó rezsi költségek, takarítási, könyvelési díj.  
 

A részletezést az alábbi táblázat tartalmazza: 
Megnevezés Összeg (eFt) 
Telefonktg, internet 

 

41 
Takarítás ktg-e 9 
Dec.havi könyv. díj. 70 
Könyvvizsgálat 100 
Étkezési jegyek 60 
Saját gk.haszn.dec  60 
Rezsiktg-ek 80 
Egyéb költségek 12 
Összesen: 432 
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II. Egyéb kiegészítő információk 

 
A szervezetnek a mérlegben szereplőkön kívül egyéb kötelezettsége nincs. 
 

III. Közhasznú tevékenység bemutatása: 
 

Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány 2014-ben is a hátrányos helyzetű 
gyermekek és fiatalok minőségi szabadidős foglalkozásaihoz járult hozzá a 
tulajdonában álló zamárdi, Kismaros-börzsönyligeti és kóspallagi táborhelyek 
működtetésével. Az informális keretek között zajló oktatási, nevelési feladatokat 
módszertani segédanyagokkal, komplex tábori programokkal, erdei iskolai 
programleírásokkal segítette. Pályázati lehetőség keretében 30 fő akadályoztatott Pest 
megyei gyermeknek biztosított díjmentes szálláslehetőséget Kismaroson 5 napig, 
továbbá 30 fő hátrányos helyzetű gyermeket látott vendégül Kóspallagon 5 napig. 
Zamárdiban és Kismaroson összesen 266 fő lakásotthonban és 
nevelőszülőknél élő, valamint a települési családsegítő szolgálatok által 
küldött hátrányos helyzetű gyermeknek biztosítottunk díjmentes 
táborozási lehetőséget.  
 
Táboroztatási tevékenységünket önköltséges lehetőségként biztosítottuk iskolai 
csoportok számára, ezen felül társadalmi felelősségvállalás program keretében 
érdekvédelmi tevékenységet végeztünk. Gyermekképzést, önkéntes képzést, erdei 
iskolai programot, találkozókat, jótékonysági vásárokat is megvalósítottunk a 
gyermekek minőségi szabadidős foglalkozásaiért.  
 
A közhasznú tevékenység eredményei: 

- A 3 táborhelyen 4992 fő táborozó összesen 15.603 vendégéjszakát töltött 

- 266 fő gyermek díjmentesen vehetett részt zamárdi és kismarosi táborozáson. 

- 311 fő önkéntes segítette a táborhelyek megújulását, karbantartását, a programjaink 

szervezését 

- több mint 1500 hátrányos helyzetű gyermeket támogattunk közvetett és közvetlen 

úton rendezvényeinken. 

Szociális-karitatív táborozás 
2014-ben 34 településről 166 Pest megyei hátrányos helyzetű gyermeket fogadtunk 
két turnusban Zamárdiban. 2014. augusztus 11-15-e és augusztus 23-27-e között 12-13 
fő önkéntessel valósulhatott meg a táborozási program, ami személyiségfejlesztő, 
konfliktuskezelést célzó, közösségépítő programelemeket is tartalmazott. A tábor 
célja, hogy azok a gyerekek is részt vegyenek egy balatoni táborozáson, akik szociális 
körülményeik okán nem jutnak el táborozni. 21 év alatt összesen 4568 főt fő számára 
biztosítottuk ezt a tábori programot. 
 
MUTI képzés (Minden Unatkozó Tinédzser Ide) 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 370.000,- Ft-tal támogatta a lakásotthonban 
és nevelőszülőknél élő gyermekek személyiségfejlesztő képzését, melynek első 
alkalmát 2013 őszén szerveztük. További két hétvégét valósítottunk meg 2014 
februárjában, összesen 70 gyermek részvételével.  A képzési program célja, hogy a 
nyári táborok mellett év közben is biztosítsunk a gyermekek számára találkozási 
lehetőséget, minőségi szabadidős programokat. 
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KÖR – Képzett Önkéntesek Rendszere 
2014-ben 3 hétvégén önkéntes felújítási munkálatokba csatlakoztak be a PMGYIA 
önkéntesei. 12 fő részére személyiségfejlesztő képzést, konfliktuskezelést is célzó 
felkészítőt szerveztünk, hogy az augusztus 15-21-e között megvalósítandó LÁJK 
táborra felkészítsük a minket segítőket.  
 
 
LÁJK tábor (Lehetőségek és Álmok Játékos Közössége) 
2014. augusztus 15-21-e között valósult meg a LÁJK tábor. A programot és a tábort 
előkészítő önkéntes képzést is az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta 1,435 
M forinttal. A tábori program célja, hogy a sérült anya-gyermek kapcsolat okán 
kialakuló személyiségzavarokat személyiségfejlesztő programelemekkel enyhítsük, a 
minőségi szabadidős programokkal az egészségtudatos társadalmi szerepvállalást 
segítsük elő. A tematikánkban önértékelés javítását, közösségépítést, 
konfliktuskezelést célzó, önbizalom fejlesztő, és asszertív kommunikációt, csoport 
kohéziót elősegítő programelemek is szerepeltek.   
 
SZÉF (Szeretet és Figyelem) 
2014 decemberében az ELTE TÓK épületében, Budapesten valósíthattuk meg 
jótékonysági adománygyűjtő programunkat, melynek eredményeként közel 70.000,- 
Ft-ot gyűjthettünk. Az adományokból a zamárdi és kismarosi táborhelyekre 
sportszereket vásároltunk. 
 
PSZT! Pályázz Szálláshelyre Táborainkban! 
2014 októberében pályázati lehetőséget hirdettünk Pest megyei közösségeknek, 
melyre 2015. május 15-ig jelentkezhetnek a csoportok. A pályázati projekt keretében 
250.000,- Ft támogatást biztosítunk a szakmai bíráló bizottság által legjobbnak 
minősített, Zamárdiban megvalósuló táborozáshoz, 25.000,- Ft-ot a kismarosi 
nyertes csoportnak.    
 
Önkéntes felújítások 
2014-ben 311 fő önkéntes vállalta, hogy festéssel, kertészkedéssel, virágültetéssel, 
takarítással, adminisztrációval, grafikai munkálatokkal, szórólapozási feladatok 
elvégzésével, honlap szerkesztési munkálatokkal, táboroztatással segíti a PMGYIA 
gyermekekért végzett tevékenységét.  
 
A 2014-ben nyújtott támogatások felhasználása: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1,345 M forinttal támogatta a LÁJK 
(Lehetőségek és Álmok Játékos Közössége) elnevezésű tábori programunkat, mely 
2014. augusztus 15-21-e között valósult meg. További 370.000,- Ft-tal támogatta a 
MUTI! (Minden Unatkozó Tinédzser Ide!) elnevezésű képzésünket. 
Alapítványunk 2013. március és 2014. március közötti időszakra 300.000,- Ft 
működési támogatásban részesült. Halásztelek Önkormányzata a nyári Szociális-
karitatív táborozáshoz 200.000 forinttal, Budaörs Város Önkormányzata pedig 
120.000,- Ft támogatással járult hozzá.  
A felajánlható SZJA 1% 2014-ben felhasznált összege 173.494 forint. Az összeget a 
Szociális karitatív táboroztatáshoz, kézműves alapanyagokra, sportszerekre, és a 
tábori programokra fordítottuk.  
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2014-ben közhasznú tevékenységünket a gyermekekért elkötelezett érdekvédelmi 
munka határozta meg: A táborhelyeink megóvása, fejlesztése, komfortos 
szálláslehetőségek biztosítása, a gyermekeknek szervezett minőségi, fejlesztő, 
valamint önkéntes programok szervezése, a módszertani segédanyagok, komplex 
tábori programok biztosítása az önszerveződő csoportoknak, díjmentes programok 
biztosítása a hátrányos helyzetű gyerekeknek.  
 
 
A beszámoló aláírására jogosult személy: 
Dr. Czuczor Gergely a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Elnöke 
2040 Budaörs, Rózsa u. 6. 
 
Az éves beszámolót összeállította: 
Neve: Rácz Bernadett 
Nyilvántartási száma: 164142 
 


