
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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2020. év
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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 2 0

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

Városmajori Katolikus Egyesület

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

0 1 0 2 0 0 0 3 1 8 9

1 4 0 0 P k 6 4 7 0 2  1 9 9 0

1 9 6 6 6 4 3 3 1 4 3

Kövesdy Tamás

Budapest 2 0 2 1 0 5 3 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .14  21 .50 .12



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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Városmajori Katolikus Egyesület

1 489 1 572

1 489 1 572

3 286 5 840

400 0

2 886 5 840

4 775 7 412

4 775 7 373

3 296 4 775

1 479 2 598

39

39

4 775 7 412

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .14  21 .50 .12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

Városmajori Katolikus Egyesület

5 611 52 5 611 52

7 244 5 386 7 244 5 386

126 40 126 40

7 118 5 346 7 118 5 346

2 092 644 2 092 644

12 855 5 438 12 855 5 438

11 994 1 254 11 994 1 254

10 878 2 174 10 878 2 174

381 602 381 602

117 64 117 64

11 376 2 840 11 376 2 840

8 669 94 8 669 94

1 479 2 598 1 479 2 598

1 479 2 598 1 479 2 598

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .14  21 .50 .12



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Városmajori Katolikus Egyesület

4 482 4 500 4 482 4 500

400 0 400 0

145 202 145 202

2 092 644 2 092 644

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .14  21 .50 .12



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Városmajori Katolikus Egyesület

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .14  21 .50 .12



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. 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

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Városmajori Katolikus Egyesület

12 855 5 438

145 202

12 710 5 236

11 376 2 840

8 669 94

1 479 2 598

10 10

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .14  21 .50 .12



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Városmajori Katolikus Egyesület

VÁKE

Központi költségvetés 1%-ok átutalásából

2022.május 31-ig

202 116

0

0

0

0

0

0

0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .14  21 .50 .12



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Városmajori Katolikus Egyesület

VÁKE

Központi költségvetés NEA-TF-19-Ö-V-0306

2019.04.01-2020.03-31

2 982 000

35 900

35 900

0

0

0

35 900

35 900

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .14  21 .50 .12



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Városmajori Katolikus Egyesület

"Vissza a forráshoz"- 30 éves a VÁKE

NEA TF20-O-V-0292

2020.04.01-2021.09.30

2 500 000

1 441 529

1 441 529

2 500 000

0

792 305

649 224

1 441 529

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .14  21 .50 .12



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Városmajori Katolikus Egyesület

VÁKE tevékenysége

NEAE-KP-2020/1-000307(Miniszterelnökség)

2021.12.31-ig

2 000 000

462 800

462 800

2 000 000

0

462 800

0

462 800

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .14  21 .50 .12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Városmajori Katolikus Egyesület

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .14  21 .50 .12



2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Egyesület tevékenységét Budapest XII. kerületében, a Városmajor vonzáskörzetében 
végzi, elsősorban a Városmajori Plébániához tartozó fiatalokat és családokat összefogva. 
Elsődleges feladata a közösségépítés, ideértve a különféle élethelyzetű, korú, társadalmi 
státusú személyek önsegítő és egymást felkaroló tevékenységét csakúgy, mint az egyesület 
tagjainak, valamint másoknak biztosított különféle szolgáltatásokat, programokat, 
tevékenységeket. Fontos missziójának tekinti a különféle okból hátrányos helyzetű tagok és 
tagsággal nem rendelkező rászorultak felkarolását, társadalmi (re)integrálását, 
esélyegyenlőségük megteremtését. 

Ritka az olyan szervezet, mint a mienk, ahol elmondható, hogy az 1990-es alapítók (az akkori 
plébániai fiatalok) a mai napig aktívak az egyesületben; ugyanakkor mára az alapítók 
gyerekei (a jelenlegi gimnazista /egyetemista /pályakezdő korosztály) is meghatározó 
önkénteseivé váltak tevékenységünknek.

Egyesületünk önkéntesei tevékenységének célja elsősorban a gyermekek, fiatalok 
közösségbe vonása, a közösségek megtartó erejének és aktivitásának növelése, és ennek 
eszközével olyan immateriális javakban való gazdagítás, mint az elfogadás, a biztonság és a 
feltétel nélküli szeretet megtapasztalásának biztosítása. Emellett az oktató, nevelő, 
szemléletformáló és fejlesztő tevékenységeink révén egy biztos értékrend és a keresztény 
szellemiség/a hit erejének, örömének és békéjének hiteles, korszerű és vonzó közvetítésén 
munkálkodunk.

Már 2019-ben megkezdtük a 2020-as jubileumi évre való felkészülést, amelyet 2020 február 
végétől a járvány fokozatosan teljesen felforgatott, a jubileumi programokat, a Márton Áron 
2.0 zarándoklatot. A járvány közben kellett minden tervünket és lehetőségünket 
újragondolnunk. Az év során négy alkalommal tartottunk az Egyesület elnökségével és a 
Városmajori Márton Áron Alapítvány kuratóriumával együttes ülést 2020. január 16-án, 
május 7-én és 28-án, és november 13-án.

A 2019-es pályázatok elszámolását elkészítettük 2020 év első negyedévében és 2020 ősszel 
sikerrel pályáztunk abban a reményben, hogy idén számos programot már megvalósíthatunk 
és olyan eszközbeszerzéseket valósíthatunk meg, amelyek a közösségi életet támogatják.

Programok, támogatások

 Támogattuk az ifjúsági lelkigyakorlatot Tihanyi Péter atya szervezésében 2020 
márciusban

 20 éves Majorchestra köszöntése tortával

 Új miseruhák vásárlása a plébánia számára 2020 májusban

 bérmálkozásra készülő hittanos csoport (#builders) lelkigyakorlat támogatása
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 A 2020-as Házasság Ünnepét március elején ünnepeltük egy szép közösségi ünnepi 
rendezvénnyel a Pannonia Sacra iskolában

 A Kistemplom berendezésének támogatására a hívek anyagi támogatásának bevonására 
a Kistemplom régi cserépeinek díszdobozba való csomagolásával szerveztünk gyűjtést, 
többek között a kistemplomi székek vásárlásának támogatására, több, mint 2mFt 
értékben

 Zoltán atya számára gyűjtést szerveztünk új életszakaszának támogatására, taxi 
előfizetéssel

 Zoltán atyát utolsó szentmiséje után szabadtéri agapéval köszöntöttük

 Új plébánosunkat, Forgács Alajos atyát és Máté Kristóf atyát imádsággal és agapé 
megszervezésével fogadtuk

 A szentmisék online közvetítéséhez anyagilag támogattuk a kamera beszerzését

 A járványügyi óvintézkedésekhez megszerveztük és támogattuk a fertőtlenítő eszközök 
és anyagok beszerzését

 Főszerepet vállaltunk a plébánia 500 ezer Ft értékékű tábori pályázatának szervezésében 
és elszámolásában

 Hittanos napközis tábor és cserkésztáborok költségeit ebből a pályázatból támogatta a 
plébánia

 Az egyesület támogatta a 4Akkord kórus táborát 2020 nyár végén

 Őszi plébániai kirándulást szerveztünk közös szentmisével és bográcsos ebéddel

 2019 évi egyesületi beszámoló elfogadására 2020 szeptember 29-ig bezárólag tartottunk 
online szavazással közgyűlést

 Magyar Ferenc atya halálának 20 éves évfordulóján szentmisén a Feri atyával énekelt 
gitáros dalokkal emlékeztünk, és a felújított emléktáblánál közösen imádkoztunk

 A Városmajori Katolikus Egyesület megalakulásának 30 éves évforduló alkalmából járvány 
korlátozásai mellett hálaadó szentmisén mondtunk köszönetet az elmúlt 30 év 
kegyelmeiért, a szentmisén a 90-es évekbeli gregorián kórus tagjai énekeltek és 
megemlékeztünk dr. Halzl Józsefről, aki a Városmajori Katolikus (akkor még Ifjúsági) 
Egyesület ötletgazdája volt és aki éppen az évforduló előtt hunyt el

 dr. Hajnal Róbert atyáért hálaadó szentmisét szerveztünk a régi ministránsok és a régi 
gitáros kórus részvételével

 Nagyböjti online keresztútat kezdeményeztünk és szerveztünk
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A 2020-ban az egyesület anyagi támogatásával megvalósult programjainkat mutatja be az 
alábbi táblázat: 

Program neve költsége, Ft  résztvevői hozzájárulás, Ft
Asztalitenisz                                    94 000                                                   196 000    
Kórustábor                                 462 800                                                   362 800    
Ifjúsági Felüdítő Est                                    46 644     
Builders lelkigyakorlat                                    78 000     
Ifjúsági lelkigyakorlat                                 152 600                                                     82 600    
Házaság ünnepe                                      2 200     

Közhasznú tevékenység volt a fentiek közül az „Asztalitenisz”.

3.  Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

A

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Asztalitenisz (Alapszabály 6. § 2) bek. b. – szabadidősport 
programok szervezése)

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:   az egészséges életmód és a 
szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;  2004. évi I. tv. a sportról 49. § c) 

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fiatal és felnőtt egyesületi tagok és a városmajori plébánia 
közössége

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 240 fő ( 6 fő x 40 alkalom )

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: heti két alkalommal, alkalmanként 3 órát fiatalok, 
szüleik, felnőttek űzhetik az asztaliteniszt az egyesület által biztosított felszereléssel. Ezen kívül heti 
egy alkalommal egy profi bajnokságban csapatbajnoki mérkőzésen öregbítik a Városmajori Katolikus 
Egyesület hírnevét. Ezen túl minden év januárjában indulnak a Deák András Asztalitenisz 
Emlékversenyen, ahol igen szép eredményeket érnek el évről-évre. Céljuk azonban nem csak a 
bajnokságban, versenyeken való aktív részvétel, hanem a közösségépítés is. A program minden héten 
nyitott, így a plébánia tagjai is részt vehetnek az edzéseken. 

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

Felhasznált vagyonelem megnevezése:  n.a.

Vagyonelem értéke:  n.a.
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Felhasználás célja: n.a.


