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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, rászorulók, 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 koronavírus járvány miatt azonban a VMÁA és alapító szervezete, a Városmajori Katolikus 
Egyesület 2020-ban nem tudott olyan aktívan tevékenykedni, mint ami a korábbi évek gyakorlata 
volt. A folyamatos járványügyi helyzet illetve korlátozások miatt szinte az összes nagyobb, 
támogatandó plébániai közösségi program elmaradt. Így az Alapítvány szerepe leginkább a forrás-, 
adománygyűjtésre korlátozódott. Az elnyert pályázati forrásokat pedig kénytelenek voltunk áttolni a 
2021-es események megvalósulására.

2020. év során megvalósult és a VMÁA által felkarolt, támogatott kezdeményezések, 
programok: 

• Közösségi adománygyűjtés a 2020-ban nyugdíjba vonuló plébánosunk, Lambert 
Zoltán atya nyugdíjas otthonban való elhelyezésének, és későbbi anyagi, 
egészségügyi biztonságának támogatására

• Nyugdíjba vonulása után Lambert Zoltán atya havi anyagi támogatása, illetve utazás-
támogatás taxi kártyán keresztül 

• Anyagi támogatás a nyári, ifjúsági közösségi kerékpáros túra számára

• Közösségi adománygyűjtés a felújított Kistemplom, új nevén Prohászka Ottokár 
Közösségi Tér bútorozására



3.  Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

A. 

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Közösségi adománygyűjtés a nyugdíjba vonuló Lambert 
Zoltán plébános támogatására, Zoltán atya támogatása (Alapító okirat 3/A, a) 2. – idősek, rászorulók 
támogatása) 

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: idősek, rászorulók 

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Összesen 1 fő, potenciálisan kiterjesztve tágabb 
rászoruló közösségre 

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A 2019. év folyamán, látva akkor plébánosunk, 
Lambert Zoltán atya romló fizikai állapotát, a plébánia közösségeiben (Képviselőtestület, Városmajor 
Katolikus Egyesület, Városmajor Márton Áron Alapítvány, stb.) megszületett a felismerés, hogy előbb-
utóbb eljön majd az idő, amikor Zoltán atyának fokozott gondoskodásra, esetleg mindennapos 
törődésre lesz szüksége. Számolni kezdtünk azzal, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor anyagi erőre 
is szükség lesz, nem csak segítő kezekre. Annak érdekében, hogy ezt az anyagi erőt tervezni és 
koncentrálni tudjuk, a Városmajori Márton Áron Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy az 
alapítvány szociális tevékenységének markánsabb megjelenítése érdekében a Zoltán atya jövőbeni 
támogatására (pl. nyugdíjas otthonban való elhelyezésére, gondozó fizetésére) adománygyűjtést 
indít, és az adományokat külön alszámlán fogja gyűjteni (UniCredit Bank, 10918001-00000009-
80670004). 

A plébánia közössége egy emberként mozdult meg a felhívásra, sokan egyszeri vagy rendszeres 
adományokkal támogatták a kezdeményezést, amelynek keretében több mint 3 millió forintot 
sikerült összegyűjtenünk.

A 2020. év folyamán realitássá vált Zoltán atya nyugdíjba vonulása. Az összegyűlt adományok biztos 
anyagi hátteret nyújtottak ahhoz, hogy több idősotthonba is kérelmezze felvételét, olyanokba is, 
ahova több millió forintos egyszeri belépési díjjal tudott volna csak beköltözni. Augusztusi 
nyugállományba helyezése után hála Istennek Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthonába 
nyert felvételt, ahova nem volt szükség belépési díjra. 

Így az összegyűlt támogatásból a Kuratórium döntésének értelmében Zoltán atya szűk nyugdíját 
egészítettük ki az adómentesen juttatható keretig (80500 Ft/hó), illetve mobilitásának 
megkönnyítése érdekében a City Taxival kötött az Alapítvány szolgáltatói szerződést, és ennek 
keretében egy taxikártyát ajándékoztunk Zoltán atya számára. 

B.  



3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Nyári ifjúsági közösségi kerékpáros túra támogatása 
(Alapító okirat 3/A, a) 4. – ifjúsággal foglalkozó szervezetek támogatása)) 

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: Gyermekek, fiatalok

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb. 20 fő fiatal vett részt az 3 napos kerékpáros 
kiránduláson.

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az Alapítvány a nyári ifjúsági programot elsősorban a 
költségek egy részének fedezésével támogatta (szállás, étkezés, stb.). Az Alapítvány pénzügyi 
támogatásának köszönhetően lényegesen alacsonyabb résztvevői önerőre volt szükség, ily módon 
biztosítva, hogy minél több gyermek és fiatal vehessen részt a programon, olyanok is, akik egyébként 
magasabb részvételi díj mellett nem tudtak volna. Sokuknak más nyaralási, utazási lehetőségük nem 
is lett volna a programokon kívül, különösen a koronavírus járványra való tekintettel. A 
kedvezményes nyári program révén számos olyan családnak könnyítettük meg a nyári 
gyermekfelügyeletet, ahol mindkét szülő dolgozik, és máskülönben nem tudták volna megoldani 
kiskorú gyermekük napközbeni felügyeletét.

A program elsődleges célja a fiatalok közti kohézió erősítése (közösségépítés), a lelki töltekezés, 
illetve a szabadidő közös, kulturált eltöltése volt. 

Az évek óta jól működő, folyamatosan megrendezett programok szemmel láthatóan jól tölti be 
legfontosabb célját: a kis- és nagyobb kamaszok integrálását és megtartását a plébánia ifjúsági 
közösségében.

C 

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Közösségi adománygyűjtés a felújított Kistemplom, új 
nevén Prohászka Ottokár Közösségi Tér bútorozására

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: közművelődés, 2011. évi 
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bek. 13.   

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: A plébánia teljes közössége

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Potenciálisan a plébánia több ezer fős 
közössége.

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2020-ban befejeződött a Kistemplom külső-belső 
felújítása; és ismét régi pompájában ragyog a lassan 100 éves épület. Terveink szerint 2020 őszétől 
újra használatba akartuk venni, ám az egyházmegyei beruházás költségvetése az új bútorzat 
megvásárlására már nem volt elegendő; és az átadás után üresen állt a templom. 

Ezért a VMÁA, karöltve a VÁKE-val, adománygyűjtő akciót kezdeményezett, hogy kedvelt közösségi 
terünk újra a plébániai közösségi élet színterévé tudjon válni. A kistemplom bontásából származó 



cserepeket díszdobozba tettük, és ezt ajándékozzuk a jólelkű adakozóknak, hogy akik a kistemplomot 
otthonuknak érzik, azok annak egy darabját otthonukba is tudják fogadni. (Az adományok javasolt 
összege – a felújítás évére is emlékezve – 2020 forint, de örömmel fogadtunk nagyobb összeget is.)

A cserepek díszdobozainak anyagi terhét az Alapítvány vállalta, illetve az Alapítvány számlájára 
folytak be az adományok összegei is.

Ennek segítségével közel 1,8 millió forintot sikerült összegyűjtenünk 2020 augusztus-
szeptemberében, amelyet 2020. novemberében átutaltunk a Plébánia számára a Kistemplomba szánt 
székek megvásárlásra

.


