
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.30 17:55:20

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 1 2 4 0 0    2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 12.10.30



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

0 1 0 1 2 4 0 0    

1 6 P k 6 6 2 9 6  1 9 9 1 2 4

1 9 6 7 5 8 7 1 1 4 2

Hóka Gábor

Budapest 2 0 1 8 0 5 2 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 12.10.30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

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

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

2 867 2 338

2 867 2 338

7 016 6 816

5 420 5 371

1 596 1 445

9 883 9 154

9 883 9 154

50 50

11 130 9 833

-1 297 -729

9 883 9 154

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 12.10.30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

784 784

2 185 1 199 2 185 1 199

2 185 1 199 2 185 1 199

91 91

17 17

2 202 1 983 2 202 1 983

2 202 1 983 2 202 1 983

2 577 1 554 2 577 1 554

902 1 120 902 1 120

20 38 20 38

3 499 2 712 3 499 2 712

3 499 2 712 3 499 2 712

-1 297 -729 -1 297 -729

-1 297 -729 -1 297 -729

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 12.10.30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1 687 900 1 687 900

160 160

268 208 268 208

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 12.10.30



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

1 6 P k 6 6 2 9 6  1 9 9 1 2 4

0 1 0 1 2 4 0 0    

1 9 6 7 5 8 7 1 1 4 2

Hóka Gábor

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 12.10.30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 12.10.30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

2 202 1 983

268 208

1 934 1 775

3 499 2 712

3 499 2 712

-1 297 -729

5

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 12.10.30



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

NEA-NO-17-SZ-1191

NEA

2017.04.01-2018.03.31

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 12.10.30



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Közösségi programok támogatása

Központi Költségvetés 1 %-ok utalásából

2018.01.01-2018.12.31

207 997

0

0

207 997

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 12.10.31



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 12.10.31



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

PK_142_2017_szovegesresz .pdf



2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Városmajori Márton Áron Alapítvány (VMÁA) alapvető célkitűzése a gyermekek, fiatalok 
illetve a gyermekes családok, határon innen és túli segítése, ösztönzése. Az Alapítvány tevékenységét 
elsősorban Budapest-Városmajor vonzáskörzetében végzi, illetve az alapcéljával összhangban olyan 
programok szervezésében is részt vesz mely a határon túli magyar közösséget is bevonja a 
programokba, ezáltal segítve magyar identitásuk megőrzését. Az Alapítvány fontos missziójának 
tekinti a nemzeti, helyi kultúra tárgyi és szellemi értékeinek ápolását a 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 keresztül. A VMÁA szoros együttműködésben a Városmajori 
Katolikus Egyesülettel segíti a közösség fejlődését. A VMÁA és társ-szervezete, a Városmajori 
Katolikus Egyesület aktívan tevékenykedett 2017-ben is. 

Pályázati támogatás és önkéntesek munkája révén számos programot, rendezvényt sikerült 
megvalósítani az Egyesülettel együttműködve. Az Alapítvány már meglévő anyagi eszközök 
biztosításával rojektor, konyhai gépek, hangosítás, grill, kerti asztalok, székek, stb.), mind pedig a 
szervezési feladatokban való részvétellel, illetve tényleges finanszírozási forrás nyújtásával is 
támogatta a programokat. Az Alapítvány már több éve vesz részt a népszerű püspöki székhelyek 
látogatása nevű programban, amely idén különösen fontos szerepet kapott, mivel nemcsak hogy 
püspöki székhelyet látogattak meg a résztvevők, de az Alapítvány másik kiemelt célja szerint 
határon túli székhely került kiválasztásra. A programra NEA támogatást sikerült elnyerni. 

2017 év során megvalósult programok: 

 Nyári családos tábor 

 Házasság hete-„Szerelmes kalandtúra” 

 Ifjúsági, családos összejövetelek 

 Vándorbölcsők biztosítása 

 Püspöki székhelyek látogatása – Kárpátalja-Munkács 

 

3.  Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

A.  

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:  Családos tábor támogatása (Alapító okirat 3/A, a) 2. – 
családsegítés) 

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A családok védelme és a 
családok jólétének erősítése, 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §.   



3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hátrányos helyzetű családok, gyermekek, fiatalok, 
egyedülállók 

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ~250 fő vett részt a 2017-es családos táborban 
ismét Tatán. A résztvevők jelentős hányadát az egyesületi családok tették ki, ill. az egyesület ifjúsági 
tagozata is szép számmal képviseltette magát. Önkéntes segítőink közel 30 fővel vettek részt. 

 3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az Alapítvány pénzügyi támogatásának köszönhetően 
más pénzügyi forrásokra, illetve a résztvevők befizetéseire nem volt szükség. 2017-ben a tábort az 
Alapítvány elsősorban eszközök rendelkezésre bocsátásával támogatta. Rendezvény sátor, sörpadok, 
asztalok, kávéfőző, konyhai eszközökkel támogatta. A támogatásnak köszönhetően az anyagi 
eszközök beszerzésének költsége nem terhelte a résztvevőket. Így rengeteg olyan család is részt 
tudott venni ezen a közös nyaraláson, akik egyébként magasabb részvételi díj mellett nem tudtak 
volna. Más nyaralási lehetőségük nem is lenne a táboron kívül. A tábor elsődleges célja a családok 
közti kohézió erősítése (közösségépítés), a lelki töltekezés, illetve a szabadidő közös, kulturált 
eltöltése volt. Nem titkolt cél volt, hogy a családok egymás „jó gyakorlatát” ellesve, segítséget és 
lendületet kapjanak a mindennapok gyereknevelési és életmódbeli kérdéseiben, de aktuális 
kérdésekről, a családos élet örömeiről, kihívásairól elméleti előadásokra is sor kerül. Mindemellett 
legfontosabb célként mégis a közösségi szerepvállalás iránti igény kialakítását, a közösséghez való 
tartozás élményének megtapasztalását tartjuk szem előtt, valamint a fiatalok tudatos és 
értékközpontú nevelésének elősegítését. Az egy hétig tartó táborban minden korcsoportnak 
életkorukhoz, az őket foglalkoztató kérdéseikhez és kulturális igényeikhez igazodó programot 
szerveztünk, és minden nap többször lehetőséget biztosítottunk a korcsoportok találkozására. Tábor 
fényét emelték a színvonalas – és országunkban jelenleg is népszerűnek mondható – előadások, 
zenei programok, színházi és a magyar kultúra több területén jeleskedő meghívottak műsorai. Az 
évek óta jól működő tábor szemmel láthatóan hibátlanul tölti be legfontosabb célját: a felnőtt 
közösség építését. A beszerzett eszközök pedig hosszú távon tudják majd szolgálni a táborozást. 

 

B.  

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:   Házasság hete-„Szerelmes kalandtúra” (Alapító 
okirat 3/A, a) 2. – családsegítés) 

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  A családok védelme és a 
családok jólétének erősítése, 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §.   

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Házaspárok 

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 60 pár: 60x2 fő = 120 fő 

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az immár 10. alkalommal megrendezett Házasság 
hete alkalmából került megvalósításra a hétpróbás szerelmes kalandtúra. Az Alapítvány a kalandtúra 
megvalósulásához biztosított technikai eszközöket (projektor). A résztvevő házaspárok gazdagodtak 
egymás iránt érzett szeretetükben, ill. erősödtek a közösségi létben.  

 



 

C 

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Püspöki székhelyek látogatása – Kárpátalja-Munkács 
(Alapító okirat 3/A, a) I. – A határainkon kívül élő magyar fiatalok anyanyelvi kultúráját, identitásuk 
megőrzésére irányuló törekvéseinek támogatása, kulturális önképzés, kulturált szabadidő 
eltöltésének támogatása, keresztény szellemiségű kultúra hazai terjesztése, támogatása és Alapító 
okirat 3/A, a) 2. – családsegítés) 

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közművelődés, 2011. évi 
CLXXXIVX. tv. Magyarország helyi Önkormányzatairól 23. § (5) bekezdés 13., 1997.évi CXL. tv.  a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelésről 73. § (2) bekezdés , 76. 
§ (1)-(2).14/2000. (VII.12.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete 6. § (1)Közösségi 
kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének 
támogatása; önszerveződések támogatása, 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
121. § a)-b és A családok védelme és a családok jólétének erősítése, 2011. évi CCXI. tv. a családok 
védelméről 1. § - 6. §.  ) 

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: családok határon innen és túl  

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  54 fő közvetlenül, közvetetten az adományok 
révén több száz 

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  Résztvevők az ottani családokkal megismerkedtek, 
barátságokat kötöttek. A közvetlen tapasztalatok, személyes élmények egy hosszabb és gyümölcsöző 
kapcsolat kezdete. Résztvevők továbbá megismerték a munkácsi Püspökség munkáját és híveit, 
valamint Kárpátalja egyházi nevezetességeit. Adományokkal is tudtuk támogatni  a vendéglátókat 
nemcsak a pályázat által biztosított keretből de azt kiegészítve az egyéni felajánlásokkal is. Az anyagi 
segítség lehetőséget adott arra, hogy a helyi karitász szerény jövedelmet, megélhetést biztosíthasson 
munkatársainak, akik széles igényeket elégítenek ki. Nagyon fontos célt sikerült teljesíteni egy 
résztvevő szavait használva: A határoktól felszabdalt magyarság összetartozik, közös a múltunk, a 
jövőt is csak együtt, egymással szolidárisan tudjuk építeni. Mindenkinek megvan a maga feladata és 
környezete, ahol az egyéni küldetésünket fel kell ismerni és be kell teljesíteni. Várnak minket a 
kárpátaljaiak. Az anyaországiak látogatása erőt adott nekik, hogy nincsenek elfeledve. 

D 

  3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Vándorbölcsők biztosítása gyermeket vállaló családoknak 
(Alapító okirat 3/A, a) 2. – családsegítés és Alapító okirat 3/A, a) 14. – sport) 

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A családok védelme és a 
családok jólétének erősítése, 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §., valamint az 
egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;  2004. évi I. tv. a 
sportról 49. § c) 

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyermeket vállaló családok. 



3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  évente 4 család 

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az Alapítvány 2016-ban beszerzett 2 db faragott fa 
bölcsőt, melyet a közösségben gyermeket vállaló családok felváltva egymást vehetnek igénybe a 
baba születésétől. 2017-ben is nagy népszerűségnek örvendtek szerencsére a bölcsők, több 
gyermeket vállaló család örülhetett neki. Egyben támogatjuk a családok gyermekvállalását, valamint 
a bölcső továbbadásával elősegítjük a családok megismerkedését, ezáltal közösség formáló szerepe is 
van.  
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