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Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület (Compass Egyesület) 2019. 
évi közhasznúsági jelentése, beszámoló elfogadó jegyzőkönyve 

 

 

A Compass Egyesületet a cégbíróság 60133 / 2005  szám alatt tartja nyilván, jogerősen  közhasznú szervezetnek minősítve. 
Tevékenységét a fiatalok oktatása, nevelése,  képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és 
ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, kulturális tevékenység 
környezetvédelem, fogyasztóvédelem  területein  végzi. 
 
 

1. Számviteli beszámoló 

A Compass Egyesület a 2019. évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A 2019. évi számviteli beszámolót az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

2. Költségvetési támogatások és azok felhasználása 

A 2019. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült a szervezet, melyet a közérdekű feladataira fordított: 

támogatás megnevezése támogatás összege 
eFt 

támogatás felhasználása felhasznált összeg 
eFt 

Önkormányzat pályázati 
támogatása 

130000  önkéntesek feladatok koordinálásának anyag 
költsége 

130000 

 

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások (eFt) 

 
 2018 2019 

Az Egyesület vagyona   január 1-jén  8746 6035 

Közhasznú tevékenységből származó 
eredmény: 

              
4838 

            -2711 

Vállalkozási tevékenységből származó 
eredmény: 

0 0 

Az egyesület mérleg főösszege december 31-
én 

29859 19383 

 
  
 

 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 
# Megnevezés e Ft 

1 
Központi költségvetési szervtől 
(önkormányzattól)         130 

2 Kapott adomány               0 

3 
Pályázati támogatásból ERASMUS  pályázati 
forrás               4459 

4 Egyéb pályázati támogatás (GINOP-5.1.3)                 9290 

5 

Non-profit tevékenység bevételéből (célcsoport 
képzése, tréning, előadások, önkéntes programok 
koordinációja)           31131 

6 tagdíjak                233 

7 Magánszemélyektől                 0  

8 Egyéb bevételek ,                  42 

9 költségek ellentételezésére adott támogatás           0 

10 Lekötött betét kamata       0  

11 egyéb kamat                 0  
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5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 
települési önkormányzattól és ezek társulásaitól, ill. mindezek szerveitől kapott támogatás 
mértéke 
 

Bevételek forrása  2018 (eFt) 2019(eFt) 

 1. önkormányzat pályázati támogatás, önkéntes tevékenység koordinálására  200 130 
   

  
 
 
 

6. Közhasznú tevékenység bevételeinek és költségeinek alakulása 

Közhasznú tevékenysége során 45 285 e Ft bevétel realizálódott, amellyel szemben  42 574  e Ft költség keletkezett, így a 

közhasznú tevékenység eredménye  veszteség - 2711 e Ft. 
 
 

7. Vállalkozási tevékenység bevételeinek és költségeinek alakulása 

Vállalkozási tevékenységünk árbevétele nem volt, az értékesített árbevétel alaptevékenységünkhöz kötődő közhasznú jellegű 
volt. 
 
 

8. Kötelezettségek és követelések  

A mérlegben szereplő követelések összetétele a következő:  

 
Vevő követelések: 412 ezer Ft 
Pénzkészlet 4964ezer Ft 
 

A mérlegben szereplő kötelezettségek összetétele a következő: 13348 ezer Ft rövid lejáratú kötelezettség. 
 
Vevő követelések, a mérleg fordulónapig rendezésre kerültek, A kötelezettségek közül a   decemberi bér  és járulékai  a   
kötelezettségek a havi fizetési kötelezettsége a mérleg forduló napjáig kiegyenlítésre került. 

 
 
 

9. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke 

Az egyesület vezető tisztségviselői, feladatukat  társadalmi munkában végzik. Programokban végzett szakmai munkájuk, az 

elvégzett feladat mértékében díjazásra, 2019 éveben az egyesület elnöke és felügyelőbizottsági tagok részére nem voltvolt 

személyi jellegű jövedelem kifizetés. 

 

 

10. Létszámadatok alakulása 2019  évben: 
 

Átlagos statisztikai létszáma 5 fő. Munkaviszonyban történő foglalkoztatás bérezése. 

 

 

11. A 2019-ban végzett közhasznú tevékenységeink tartalmi beszámolója 
 

I. ÖNKÉNTES KÖZPONT PROGRAMJAI 
 

A programok célja, a fiatalok munkához való viszonyának, munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése, különböző 
tevékenységeken keresztül. Az önkéntességben a résztvevők szociális érzékenysége, társadalmi elhivatottsága is 
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fejlődik. Sokszínű programelemet valósítottunk meg, hogy minden fiatal megtalálja a saját érdeklődési körét. A 
beszámolási időszakban az alábbi önkéntességet fejlesztő programokat valósítottuk meg: 

 
Önkéntesség belföldön 
 

• Programok szervezésébe való bevonás, iskolai közösségi szolgálat/önkéntesség 

• Farsangi felvonulás (25 külföldi, 15 magyar fiatal) 

• Farsangi Félmaraton futóverseny szervezése, biztonság felügyelete Kaposváron(20 külföldi, 15 magyar fiatal) 

• Triatlon, Duatlon és ultramaraton futóverseny szervezése, biztonság felügyelete Kaposváron (25 külföldi+20 
magyar fiatal) 

• Nemzetközi Ifjúsági Foci Fesztivál (120 fő magyar önkéntes) 

• Kamarazenei Fesztivál (20 fő magyar önkéntes) 

• Rippl-Rónai Villa – Nárcisz fesztivál (15 fő küldöldi, 8 fő magyar fiatal önkéntes)  
Interkulturális délutánok különböző intézményekben, iskolákban 
 
Európai Önkéntes Szolgálat/Európai  keretében 
Önkéntest fogadtunk, küldtünk: 
 

• Fogadtunk külföldről  65 főt 

• Küldtünk   5 főt 
 

 
II. KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAMJAI 

 
Képzési centrum: Ifjúságfejlesztési tréningek 12-28 éves fiataloknak, ifjúsági vezetőknek folyamatosak 
Tanácsadás, ifjúsági információs iroda működtetése, melynek napi látogatottsága átlagosan 40 fő/nap. 
Személyes beszélgetések, kiscsoportos programokkal, külföldi önkéntesek nyelvi és kompetencia fejlesztésével. 
 

III. IFJÚSÁGI KÖZPONT PROGRAMJAI 
 

• Alacsony küszöbű ifjúsági szolgáltatások (térségi mobil infopont, információs iroda, virtuális térben nyújtott 
információs tanácsadás) 

• Felkereső szolgáltatások, megye általános és középiskoláiban, partner ifjúsági szervezeteknél 

• Gyakornoki lehetőségek( hazai és külföldi fiatalok számára) 

• Anonim tanácsadás 

- Információs szolgáltatásaink 

o Aktív Fiatalok Programja, Erasmus+ program, Európai Önkéntes Program, országos és 

nemzetközi tréningek, kurzusok, szemináriumok. 

o Karrier-tanácsadás, pszichológia 

o Továbbtanulási lehetőségek 

o Munkavállalói tanácsadás 

o Életvezetési tanácsadás 

o Jogi segítség diákoknak, személyesen és e-mailben 

o Nyelvvizsga-felkészítés 

o Pályázati tanácsadás 

o Utazással kapcsolatos felkészítés 

o Iskolázottság 

o Támogató szervezetekkel  kapcsolatos információk,és  krízishelyzeteket kezelő szervezetek 

o Rekreációs események és tevékenységek 

o Munkalehetőségek 

o Önkéntes munka, az erre való jelentkezés lehetősége 



4 

o EU-sarok: folyamatos tanácsadási szolgáltatás az EVS-ről, a volt és jelenlegi önkénteseink 

segítségével 

o Drogprevenció 

o Egészség-megőrzési prezentációk gyerekeknek és fiataloknak, szexuális felvilágosítás és 

tanácsadás egészségügyi dolgozók, orvosok segítségével 

 

- Fejlesztési tevékenységeink 

o Önismeretekkel kapcsolatos tevékenységek 

o Készségek és kompetenciák 

o Oktatási és tanulási módszerek és technikákkal kapcsolatos ismeretek 

o Idegen nyelvek elsajátítása nonformális pedagógiai módszerekkel 

o Tevékenyégek amik elősegítik a környezettudatos életmód kialakítását 

o Kompetencia-fejlesztés fiatal vezetőknek 

o Oktatása, mentorálása az általános és középiskolásoknak 

o Kreatív foglalkozások 

o EVS klub 

o Drámaklub (drámapedagógia) 

o Táncklub (a dráma- és táncklubosoknak lehetőség a közönség előtti fellépésre) 

o Művészeti klub 

A kaposvári fiatalok szociális szerepvállalásának elősegítése 
❖ Pályaválasztási napok- Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakközép Iskola 
❖ Állásbörze Kaposvári Egyetemen  

 
❖ Kultúrák közötti kapcsolaterősítés: A magyar fiatalok nyitottá válnak  a más kultúrák 

megismerésére és elfogadására.  A fejlesztő programba, egyesületünknél dolgozó 
külföldi fiatalokat is bevontuk, hogy  hazájukat , szokásaikat és kultúrájukat mutassák 
be. Rendszeres  tartunk szinte az összes kaposvári középiskolában tájékoztató napot a 
nemzetközi programjainkról, az európai Önkéntes szolgálatról,  ahol a nálunk dolgozó 
külföldi önkéntesek mutatják be saját hazájukat. 

 
 

• Szabadidős programok szervezése 

• Karácsonyi Adománygyűjtés a Csiky Gergely Szímházzal közösen 

→ Versnap- Költészet napja   

→ Rippl-Rónai Fesztivál kiállítóként, programszervezőként 

→ Agora által szervezett programok megvalósításában részt veszünk( Farsangi felvonulás, Deák 
Farsang,Mikulás tusa, interkulturális prezentációk, tréningek) 

→ Somogy Megyei Múzeum programok megvalósításában részt veszünk 

→ önkormányzat által szervezett kulturális programok megvalósításában segédkezünk 

→ Kaposi Mór Oktató Kórház ünnepkörök ünneplése, családi nap 

→ Mosdósi kórház családi napján és nyári táborain való részvétel 

→ helyi óvodákban, a Borostyánvirág Anyaotthonban, és a Csiky Gergely Színházban  szervezünk 
programokat, önkénteseinkkel  segítjük  a szervezetk napi tevékenységeit. 

→ Kaposvári és Nagybajomi Csányi Alapítványnál programok megvalósításítása, nyelvvizsgákon való 
segítségnyújtás 

→ Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Kollégium programjain való megvalósítás, interkulturális programok, Mézes 
reggeli, Sport események 
Krizisambulancia munkájának segítése 
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→ Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Cseri úti akcióterületén 

→ Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Szentjakabii városrész akcióterületén 
o Infópontok  
o Gyerek és ifjúságfejlesztő programok 
o diszkriminációs programelemek 
o nyelvi fejlesztés 
o interkulturális programok 

 
 
 
 
ZÁRADÉK:  
E közhasznúsági jelentést a  2019 év mérleg, eredmény beszámolót a Compass Egyesület taggyűlése 2019.09.07-én kelt  
ülésén elfogadta. 

  
 
 
Kaposvár, 2020.09.07          Eglyné Katona Andrea 
                                                                                                                                 elnök 
 
 

 


