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Szervezet 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

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Városmajori Márton Áron Alapivány

607 0 607 0

1 855 6 419 1 855 6 419

1 701 6 316 1 701 6 316

154 103 154 103

233 99 233 99

2 695 6 518 2 695 6 518

2 681 6 419 2 681 6 419

2 915 2 907 2 915 2 907

261 261

44 44
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

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 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:
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Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

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 összesen:
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0

0

0

Váke fiatalok sielés 0 45

Városmajori Plébánia hittantábor 0 100

Születési támogatás 0

0 145

0 145

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.04 17.32.59



Szervezet 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. Adózott 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
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230 333
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Szervezet 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
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

01 Fővárosi Törvényszék
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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.

2014-ben folytatva a 2013-as délvidéki programsorozatot ( összesen 6 program, 

ebből 4 2013-ban és 2 2014-ben), az elnyert NEA támogatás segítségével és a Szórvány 

Közalapítvánnyal együttműködve. 2014 januárban Bánsági magyar pedagógusok érkeztek 

Budapestre és szerveztünk számukra értékes szakmai és közösségépítő programokat 

egyaránt, valamint a muzslyai fiatalokat is meghívtuk a nemzeti ünnep alkalmából (2014. 

március 14-16.). A programok eredményeként értékes határokon átívelő emberi 

kapcsolatok jöttek létre.

2014-ben második alkalommal került megszervezésre közös síelés a fiataloknak, 

nagy sikerrel. A VMÁA örömmel támogatta a programot és a szervezést.

2014-ben is támogattuk a gyermekek nyári hittantáborait. A táborok a gyerekeknek 

élményekben gazdag közösségi lelki élményt biztosítottak, a szülőknek pedig 

megkönnyítette a nyári szünidei program megszervezését, a gyerekek elhelyezését.

Szintén NEA pályázat segítségével sikerült egy egyhetes családos Franciaország-i 

zarándoklatot megszervezni Paray-le-Monial-ba, mellyel a VMÁA a városmajori hívek lelki 

igényeinek és vallási megújulási törekvéseinek támogatására fókuszált. Az útra az Alapítvány 

segítségével olyanok is eljutottak akiknek erre nem lett volna lehetőségük.

A városmajori közösség programjainak támogatásához az Alapítvány a NEA 

működési pályázatának keretében beszerzett egy vetítő rendszert, mely a mindennapokban 

színesíti a közösségi programokat.

3.  Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

A. 

1



3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Bánsági magyar pedagógusok szakmai útja 

Budapestre (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)

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)

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Határainkon kívül élő fiatalok, családok, 

pedagógusok

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: közvetlenül 28 fő (pedagógusok) 

közvetetten a délvidéki ifjúság

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Először került sor bánsági pedagógusok civil 
(nem szakmai) szervezésű budapesti utazására. Széleskörű tapasztalatokra tettek szert a 
Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolában, és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában, 
valamint pedagógiai és emberi szempontból is értékes kapcsolatokra tettek szert budapesti 
pedagógusokkal, valamint ők is megosztották tapasztalataikat. Szerbiában nincsenek egyházi 
iskolák.

B. 

  3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Muzslyai fiatalok Budapesten a nemzeti 

ünnepen (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)

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 
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közművelésről 73. § (2) bekezdés , 76. § (1)-(2).

14/2000. (VII.12.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete 6. § (1)

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Határainkon kívül élő fiatalok

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  65 fő

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A gyermekek egy része még sosem járt 
Budapesten. A nemzeti ünnepünkről Szerbiában az iskolákban nem lehet megemlékezni. 
Nekik ez egy különleges lehetőség volt, hogy pont erre az ünnepre Magyarországra 
utazhattak, és kapcsolatba léphettek a városmajori fiatalokkal, köztük azokkal is, akit 
októberben Muzslyán jártak.

C. 

  3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Városmajori plébániai síelés fiataloknak (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: Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok.

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma     20 fő

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A városmajori egyházközség fiataljai vettek 

részt ezen a síelésen. Ez a pár nap lehetőséget adott arra, hogy ápoljuk és erősítsük meg a 

már meglévő kapcsolatainkat és ugyanakkor újakat építsenek. Megvalósult az értékes közös 

együttlétben a pihenés, közösségépítés az ima, a szentmisék, a sport, a játék, a 

beszélgetéseken keresztül. 

D.

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Paray-le-Monial családos zarándoklat (Alapító 

okirat 3/A, a) 5. – kulturális tevékenység és Alapító okirat 3/A, a) 2. – családsegítés)

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  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, akik valamilyen formában kötődnek a 
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Városmajori Jézus Szíve Plébánia közösségéhez 

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  50 fő

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A városmajori családok részesültek a 

Franciaországban rendezett nemzetközi családi lelkigyakorlat áldásaiban. Az országok, népek 

közötti barátság egy szeletét megtapasztalták – a Kárpát-medencei magyarság összefogásán 

túl – most a közös keresztény gyökerek révén tovább bővült. Megtapasztalták, hogy a 

kultúrák különbözősége nemhogy akadály, inkább egymáshoz közelítő erő volt a hét 

folyamán. A hangulatos kisváros, a figyelmes, egymást segítő, több nemzetiségű résztvevők, 

a sok helyszínen megvalósuló gazdag programok maradandó élményt hoztak mindenki 

számára. Az egymás megismerésén, megsegítésén alapuló közös szolgálat, kapcsolattartás 

az embereket, közösségeket formáló erő, és mint ilyen, segíti a népek, civil szervezetek 

közötti jó kapcsolat kialakulását.

E.

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:  Kivetítő rendszer beszerzése (Alapító okirat 3/A, 

a) 5. – kulturális tevékenység)

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  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) 

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: városmajori plébániához tartozó családosok, 

egyedülállók

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ~900 fő

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A vetítő rendszer rendkívül gazdag adatbázisa 

és annak egyszerű kezelése révén jelentősen emeli a liturgia színvonalát és a  hívek aktív 

bekapcsolódását a különböző templomi programokba, ami hosszú távon segíti a plébániai 

közösség hitéletét és megerősödését. A korábban nagyon sok előkészítő tevékenységet 

igénylő liturgia-támogatás az új rendszer használatával leegyszerűsíti és színvonalasabbá 

teszi az önkéntes segítők munkáját és növeli szolgálatuk hatékonyságát.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon bemutatása: (adatok ezer 

forintban)
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Felhasznált vagyonelem megnevezése: Értékpapír és folyószámlán tartalékolt összegből  

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja:  Bánsági pedagógusok budapesti látogatása (pályázati összeg 
kiegészítése), délvidéki fiatalok látogatása Budapesten (pályázati összeg kiegészítése), 
kivetítő rendszer beszerzése (pályázati összeg kiegészítése), hittantábor támogatása, Paray-
le-Monial zarándoklat támogatása (pályázati összeg kiegészítése).

Cél szerinti juttatások kimutatása:  

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

VÁKE fiatalok síelés 45

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Városmajori plébánia  hittantábor 100

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)
145
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