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2010. évi Közhasznúsági jelentés 
 
Jelentés elkészítésekor a Kuratórium az 1997. évi CLVI. Törvény előírásai szerint 
jártunk el. 
 
1./ Számviteli beszámoló 
 
A Városmajori Márton Áron Alapítvány közhasznú egyszerűsített beszámolót 
készített. A mellékletként csatolt beszámoló egyszerűsített mérleg + közhasznú 
eredménylevezetésből áll, mely jelen közhasznúsági jelentésnek elválaszthatatlan 
része. 
 
2./ Költségvetési támogatással való elszámolás 
 
A Városmajori Márton Áron Alapítvány 2010. évben költségvetési támogatásban nem 
részesült. 
 
3./ Vagyonfelhasználással kapcsolatos adatok 
 
Az egyéb közösségi, társadalmi tevékenység keretében végzett közhasznú 
tevékenység ellátása társadalmi munkában történt hasonlóan az előző évek 
gyakorlatához.  Vállalkozási bevétel és kiadás nem merült fel. 3.259 e Ft közhasznú 
bevétel mellett 2.852 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan 
407 e Ft vagyonváltozás történt.  
 
A Márton Áron Alapítvány a mérlegforduló-napon, 2010. december 31-én 6.766 e Ft 
eszközzel rendelkezett, mely teljes egészében pénzeszköz volt.  
A folyószámlán lévő összeg: 2.945 e Ft, a lekötött betét: 2.300 e Ft, a pénztár 39 e 
Ft, míg az értékpapír 1.483 e Ft volt. 
 
A kiadások összetétele és nagysága megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan 
takarékosságra és a költségek minimalizálására törekvő. 
 
A Központi költségvetéstől az 1 %-okból 839 e Ft összegben került sor 
visszatérítésre.  
 
2010-ben NCA pályázat címén érkezett 990 e Ft. 
 
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és 
eredményesnek értékelhető. 
 
4./ Célszerinti juttatások: 
 
A beérkezett pályázatokra alapján 2.076 e Ft került célszerinti juttatásként kifizetésre. 
 
 



5./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás mértéke: 
 
A Városmajori Márton Áron Alapítvány a 2010. évi Nemzeti Civil Alapprogramon 
keresztül 990 e Ft támogatásban részesült  
 
6./  A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 
összege: 
 
A Márton Áron Alapítvány vezetői tisztségviselői munkájuk ellenértékeként 
semmilyen díjazásban nem részesültek. 
 
7./  A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 
 
        A Városmajori Márton Áron Alapítvány (VMÁA) alapvető célkitűzése a 
gyermekek és fiatalok, illetve a gyermekes családok segítése, ösztönzése. Az 
Alapítvány tevékenységét elsősorban Budapest-Városmajor vonzáskörzetében végzi. 
Az Alapítvány megalakulása óta fontos missziójának tekinti a nemzeti, helyi kultúra 
tárgyi és szellemi értékeinek ápolását a helyi közösségépítés kiemelt támogatásával 
ötvözve úgy, hogy emellett a különféle okból hátrányos helyzetű és/vagy leszakadó 
fiatalok (elsősorban nagycsaládosok, csonka családban élők, állami gondozásból 
kikerültek, tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők, illetve rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők) felkarolását, társadalmi (re)integrálását, 
esélyegyenlőségük megteremtését is elősegítse. Az Alapítvány szükség esetén 
ugyan anyagi támogatást is nyújt a célcsoportjába tartozó rászorultaknak, azonban 
ennél sokkal fontosabbnak tartjuk az esélyegyenlőség gyakorlatba való átültetését 
változatos programjainkon, illetve felvilágosító tevékenységünkön keresztül. 
 A VMÁA szoros együttműködésben a Városmajori Katolikus Egyesülettel 
segíti a közösség fejlődését, így az egyesület munkáját hatékonyabbá téve és ezzel 
is a plébánia vonzáskörzetében élő tagoknak szervezett programok további 
fejlődésének utat engedve támogattuk az elnökségi hétvégét, melyen az egyesület 
elnökségének tagjai és családjaik - ezzel is hangsúlyozva a család egységének 
fontosságát - vettek részt. Munkájuk eredményeképpen egy a közösségének mind 
szellemi, mind erkölcsi értékeit, céljait szem előtt tartó, jól együttműködő vezetői 
összefogás jött létre, melynek eredményét a közösség fejlődése is mutatja.  
 Évek óta működik a Budapest-Városmajor környékén lakó emberek számára 
egy új lehetőséget nyújtó közösség, az Alpha, melynek a világ minden pontján fontos 
evangelizációs küldetése van. Nemcsak hitbeli alapokat ad tagjainak, hanem 
lehetőséget új tagok csatlakozásához, hiszen bárki, aki eddig semmilyen ponton nem 
kötődött közösségünkhöz, lehetőséget kap a csatlakozáshoz. Jelenlétüknek 
nemcsak közösségépítő munkájukkal van fontos szerepük, állandóan nyitott, 
segítőkész magatartásukkal az év több programján is aktívan részt vettek.  
Programjaikat idén is támogattuk. 
 Mindenképpen az egyik legérzékenyebb korosztály a fiatalok, kamaszok köre, 
kiknek egészséges szellemi és testi fejlődéséhez is hozzájárulnak a nekik szervezett 
közös programok, ahol nemcsak hasonlóan gondolkodó kortársaikkal, de nekik 
példát mutató felnőttekkel is találkozhatnak. A lelki, kulturális és közösségi támpontot 
is adó programot idén is támogattuk.  



 A plébánia toronyépületének 3. emeleti szobája az Alapítvány egyik 
legfontosabb helyi bázisa, mely nemcsak az üléseknek ad helyet, de 
felszereléseinket, iratainkat is ott tároljuk. Több közösségi program is talált már itt 
otthonra. Az évek alatt tönkrement berendezési tárgyakon kívül festés, egyéb 
felújítások is történtek a fiatalok aktív részvételével.   
 A családokat, fiatalokat és az idősebb korosztályt is érintő programon, a Majori 
Majálison a közösség minden tagja lehetőséget kapott egy újabb találkozásra. A 
szabadtéri egynapos program nyitottsága és színes programkínálata 300 embert 
vonzott a Cserkészparkba.  
 Minden családnak nagy segítség, ha gyermekeit olyan környezetben tudhatja, 
ahol erkölcsi és kulturális értékeikkel megegyező nevelés mellett jó társaságban 
tölthetik a nyár egy részét. Erre jó alakalom a tábor, melyet idén is fiataljaink 
szerveztek a környékbeli általános iskolásoknak.  
 Ismét a fiataloknak szerveződött a kenutúra, ahol az egészséges életmód egy 
újabb formájával ismerkedhettek meg, a természet csodáit megtapasztalva 
kovácsolódhattak közösséggé.  
 A Magyar Katolikus Egyház székesegyházainak, püspöki székhelyeinek 
megismerése, egy régóta kitűzött célja a közösségnek, mellyel kulturális kincseink 
megismerése mellett hazánk értékeit fellelve találkozhatunk a helyi közösség 
vezetőivel és a megyés püspökkel. Idén Esztergom és Budapest székesegyházait 
tekinthették a jelentkezők, kik között szép számmal voltak most is családosok, 
gyermekek. 
 A VMÁA idén is támogatta azokat a családokat, ahol ebben az évben született 
kisgyermek. A gyermekszületési támogatással kívánjuk kifejezni a család mint érték 
és mint leghatékonyabb nevelő és kohéziós erő szerepét, valamint társadalmi 
szerepének fontosságát is.  
 A VMÁA által támogatott hagyományos nyári családos és ifjúsági tábor 
résztvevői mindannyian a Budapest-Városmajor környékén lakó fiatalok és olyan 
családok, akiknek gyermekei a környékre járnak iskolába, zeneiskolába, 
sportkörökbe, cserkészetre stb. Jellemzően három- vagy többgyermekes 
nagycsaládokról van szó. Az Alapítvány célja, hogy egyrészt elősegítse a rászoruló 
nagycsaládosok nyaralását, hiszen önerőből nem, vagy nehezen tudnának eljutni 
táborba. Másrészt nagyon fontos célkitűzés a Városmajor szellemi tradícióinak 
ápolása, tárgyi kultúrájának és kincseinek megismertetése. Ezen keresztül pedig az 
egészséges társadalmi öntudat kialakítása, az önszerveződő mikrokörnyezet 
segítségével a közösségteremtés és közösségépítés, a társadalmi kohézió 
gyakorlatának kialakítása és megerősítése a gyerekekben és fiatalokban, illetve 
elmélyítése a felnőttek között. Az Alapítvány támogatásával több, mint hat éve 
valósulnak meg ezek a táborok.  2010-ben 250 résztvevő volt jelen a táborban, akik 
kedvezményes önrész befizetésével jöhettek a táborba, költségeik másik részét 
Alapítványunk állta.  

Budapest, 2011. május 28. 

                                                                                                   Hóka Gábor 
                                                                                          a Kuratórium elnöke  
 
 
 
A közhasznúsági jelentést a Kuratórium 2011. május 28-án elfogadta. 


