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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete
PK 342

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év 

helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A.        Befektetett eszközök
0 0

          I. Immateriális javak

          II. Tárgyi eszközök
0 0

          III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.        Forgóeszközök
1726 2345

          I. Készletek

          II. Követelések

          III. Értékpapírok

          IV. Pénzeszközök
1726 2345

C.        Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1726 2345

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D.       Saját tőke
1726 2345

         I. Induló tőke / Jegyzett tőke

         II. Tőkeváltozás/Eredmény
1683 1726

         III. Lekötött tartalék

         IV. Értékelési tartalék

         V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
43 619

         VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.       Céltartalékok

F.       Kötelezettségek
0 0

         I. Hátrasorolt kötelezettségek

         II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

         III. Rövid lejáratú kötelezettségek
0 0

G.       Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
1726 2345
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete
PK 342

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

Előző év Előző év 

helyesbítése

Tárgyév Előző év Előző év 

helyesbítése

Tárgyév Előző év Előző év 

helyesbítése

Tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 3033 4984 3033 4984

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

3. Egyéb bevételek 940 2742 940 2742

ebből:

- tagdíj 251 151 251 151

 - alapítótól kapott befizetés

-  támogatások 689 2 591 689 2591

      ebből: adományok 504 703 504 703

4. Pénzügyi műveletek bevételei 1 0 1 0

A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+-2+3+4) 3974 7 726 3974 7726

 ebből: közhasznú tevékenység bevételei 3044 6659 3044 6659

5. Anyagjellegű ráfodítások 3832 7046 3832 7046

6. Személyi jellegű ráfordítások

  ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 56 0 56 0

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 43 61 43 61
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete
PK 342

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

Előző év Előző év 

helyesbítése

Tárgyév Előző év Előző év 

helyesbítése

Tárgyév Előző év Előző év 

helyesbítése

Tárgyév

B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5+6+7+8+9) 3931 7107 3931 7107

 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 3317 6182 3317 6182

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B) 43 619 43 619

10. Adófizetési kötelezettség

D.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-10) 43 619 43 619

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési támogatás 0 1 000 0 1000

  ebből:                                                         

- normatív támogatás

B. Helyi önkormányzati költségvetési 

támogatás
0 700 0 700

  ebből:                                                         

- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, 

illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás

D. Európai Unió költségvetéséből vagy más 

államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 

Törvény alapján átutalt összeg

185 188 185 188

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok 504 703 504 703

Az adatokkönyvvizsgálattal alá vannak támasztva: Könyvvizsgálói záradék:      Igen:     Nem:             X
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1. Szervezet azonosító adatai 

1.1   Név:  Városmajori Katolikus Egyesület 

1.2   Székhely:  1122 Budapest, Csaba utca 5. 

1.3   Bejegyző határozat száma: 14.PK.64702/1990/26 

1.4   Nyilvántartási szám: 01/02/3189 

1.5   Szervezet adószáma: 19666433-1-43 

1.6   Képviselő neve: Kincses Zoltán Tamás 

 

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, ide értve 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.  

A 2017-ben az egyesület anyagi támogatásával megvalósult programjainkat mutatja be az alábbi 

táblázat:  

 

Közhasznú tevékenységeink voltak a fentiek közül a Családos tábor, a heti sport és az 

asztalitenisz.  Ezek részletes bemutatását ld. később, a 3. pont alatt.   

  

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete
PK 342

Program neve költsége, Ft  résztvevői hozzájárulás, Ft

Családos tábor 5 409 667                             4 873 330                                            

Ifjúsági lelkigyakorlat 119 995                                28 000                                                  

Heti sport (szerdai kosár, foci) 540 000                                284 000                                                

Asztalitenisz 232 500                                

Ifjúsági grill parti 46 805                                   

Ifjúsági évkezdő kirándulás, Budakalász 33 775                                   

Hittanos tábor 328 900                                
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása (folyt.) 

Alapcél szerinti tevékenységek: 

Pásztorjáték: régi hagyományokat követve rendeztük meg a 2017-es karácsonyi pásztorjátékot, 

melyben most a gyerekek korosztálya szerepelt és az ifjúság segített betanításban. 

Családos keresztút: húsvét előtti alkalom, ahol a családok külső helyszínen járják végig a 

keresztutat. A program önköltséges. 

Agapé: minden vasárnap kötetlen beszélgetés felnőttek számára, ahol önkéntesek biztosítanak 

ételt, italt. A program tagsággal nem rendelkezők felé is nyitott és önköltséges. 

VM-tál (Váratlan Meglepetés tál): a közösség családjainak lehetőség, a tállal felkeresik egymást 

otthonukban, a tálban meglepetésekkel örvendeztetik meg a vendéglátókat. A tál az évek alatt 

minden családhoz eljut. 

Szent család kép körbejárása: az adventi időszakban a családok beosztott rend szerint látogatják 

egymást egy képpel, majd közös imával és beszélgetéssel töltik az estét otthonukban.  

Az idei évben is volt családos kenutúra – VAMAQUA III. néven. A túra a Római-partról a 

Szentendrei-szigetig, és vissza vezetett.  Az eseményen 40 fő vett részt.  

A Házasság hete programhoz csatlakoztunk 2017-ban is a Szerelmes kalandtúra c. programmal. 

Házaspárok, ifjú párok oldhattak meg közös feladatokat, majd közös mozi élménnyel, értékes 

jutalmak kiosztásával, beszélgetéssel zártuk az eseményt. 

Ifjúsági lelkigyakorlat: minden évben Adventben és Nagyböjtben tartunk egy olyan alkalmat, ahol 

a fiatalok kicsit megállhatnak a rohanó hétköznapok és programok közepette. Célunk, hogy ezen 

alkalmakon lehetősége legyen a fiataloknak találkozni Istennel és közösen haladjunk a valódi élő 

hit felé. 

Grill-parti: az év végén júniusban hagyományosan egy közös tanévzáró-nyárindító összejövetelt 

csinálunk, ahol találkozni tudnak a plébánián működő ifjúsági közösségek, hogy megéljük 

nagyobb egységünket, hálát adjunk egymásért és megtapasztaljuk, hogy mennyien vagyunk. Erre 

az alkalomra minden közösség készül valamivel, amit megoszt a többiekkel is (játék, dicsőítés 

stb.) 

  

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete
PK 342

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása (folyt.) 

Tanévkezdő kirándulás: a tanévet egy közös kirándulással indítjuk, ami 2017-ban 

korosztályonkénti bontásban valósult meg. Délután pedig egy közös ebéd után együtt 

játszottunk Budakalászon, majd egy misével zártuk a napot. 

A hittantábor: a hagyományos alsós-felsős Hittantáborunkban 2017-ben is lehetőség nyílt a 

változatos és jó hangulatú programok révén új barátok szerzésére, kapcsolataink elmélyítésére, a 

közösség építésére, valamint különféle imaalkalmak, beszélgetések, szentmisék révén a hitben 

való gazdagodásra, önmagunk jobb megismerésére, és az Istenkapcsolat örömének, békéjének 

és erejének megtapasztalására. 
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és közhasznúsági melléklete
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Szervezet neve:  
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3.  Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

A.  

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Családos tábor (Alapszabály 6. § 2) bek. a) kulturális, 

közösségi (családos, ifjúsági) szabadidős, kulturális, lelki, képzési programok szervezése, kulturális 

önképzés, gyermek és ifjúsági szabadidő, kézműves foglalkozások, előadássorozat fiataloknak és 

családoknak.)  

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  

- közművelődés; 2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§ (5) bek. 13., 1997. évi CXL tv. 73. § (2) bek., 76. §(1) - (2), 

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

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: az egyesület tagjai és családjaik, ill. a plébánia 

közösségéhez tartozó családok és fiatalok.  

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 220 fő vett részt a 2017-es családos táborban. 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: Programjaink között évek óta kiemelkedő helyet foglal 

el az immár tizenharmadik alkalommal megrendezett családos tábor, melyet ebben az évben ismét a 

tatai Öreg-tó melletti táborban tartottunk meg.  A tábor elsődleges célja a családok közti kohézió 

erősítése (közösségépítés), a lelki töltekezés, illetve a szabadidő közös, kulturált eltöltése. Nem titkolt 

cél, 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 szervezünk, és minden nap többször 

lehetőséget biztosítunk a korcsoportok találkozására. Táborunk fényét emelik a színvonalas – és 

országunkban jelenleg is népszerűnek mondható – előadások, zenei programok, színházi és a magyar 

kultúra több területén jeleskedő meghívottak műsorai.  
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3.  Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

B.  

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Heti sport (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:  429 fő (11 fő x 39 alkalom) 

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az egyesület egy közeli tornateremben biztosít fiatal 

és felnőtt tagok számára sportolási lehetőséget. Minden héten, szerdán este futballoznak és 

kosárlabdáznak a jelenlévő tagok. Sokan egész évben részt vesznek heti rendszerességgel, de a 

program egyik fő célja a közösségteremtés is, vagyis az esemény nyitott. Ezt a lehetőséget 

kihasználva missziós tevékenységnek tekintjük, jelenleg a sportolók fele nem tagja a plébániai 

közösségnek, és nem gyakorló keresztények, így lehetőségük van megismerni  a keresztény értékrend 

gyümölcseit.  A plébánia tagjai akár egy alkalommal is eljöhetnek és kikapcsolódhatnak. Az esték jó 

hangulatban telnek és lehetőséget adnak kapcsolatok építésére a sportolás jótékony hatása mellett.  

C. 

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: 624 fő (8 fő x 78 alkalom) 

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: heti két alkalommal fiatalok és szüleik űzhetik e 

sportot az egyesület által biztosított felszereléssel, majd versenyekre neveznek be az Egyesület 

színeiben. Céljuk azonban nem csak a versenyeken való aktív részvétel és az ezekre történő 

edzés, hanem a közösségépítés is.  A program minden héten nyitott, így a plébánia tagjai is részt 

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

 

Felhasznált vagyonelem megnevezése:  n.a. 

Vagyonelem értéke:  n.a. 

Felhasználás célja: n.a. 
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5.  Cél szerinti juttatások kimutatása:   

(Adatok ezer forintban.) 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

  Pénzbeli juttatások 0 0 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

        

5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

        

  Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 
0 0 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:   

(Adatok ezer forintban.) 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

        

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

        

A. 
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
összesen:   

0 0 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete
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Szervezet neve:  
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

 

  

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete
PK 342

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 3 974 7 726

       ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 

CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg

185 188

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)] 3 789 7 538

H. Összes ráfordítás (kiadás) 3 931 7 107

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 0 0

J. Közhasznú tevékenységek ráfordításai 3 317 6 182

K. Tárgyévi eredmény 43 619

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően)

10                         

Erőforrás ellátottság mutatói

Igen Nem

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

      Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >= 0] X

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

(Adatok ezer forintban.)

Mutató teljesítése

Mutató teljesítése
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Támogatási program elnevezése: Családos tábor 

Támogató megnevezése: Központi költségvetés NEA-TF-17-SZ-0651 támogatás 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés:   X 

önkormányzati költségvetés:  

nemzetközi forrás: 

más gazdálkodó: 

Támogatás időtartama: 2017. 04.01 – 2018.03.31. 

Támogatási összeg: 1.000.000.- Ft 

   - ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.000.000.- Ft 

   - tárgyévben felhasznált összeg: 1.000.000.- Ft 

   - tárgyévben folyósított összeg: 1.000.000.- Ft 

Támogatás típusa:    visszatérítendő:                                  vissza nem térítendő:  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi  

Dologi 1.000.000.- Ft 

Felhalmozási  

Összesen: 1.000.000.- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

 
 A 2017. július 25 – július 30. között Tatán megtartott családos tábor szállás és kenu bérlési 
költségeinek részbeni finanszírozására lett felhasználva a támogatási összeg, melyről a részletes 
beszámolót a NEA részére megküldtük. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk.  Az alapcél szerinti és közhasznú tevékenységeket a 
közhasznúsági mellékletben részletezzük. 

 

  

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete
PK 342

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület
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Támogatási program elnevezése: MajorFeszt Családi Nap a Városmajorban 

Támogató megnevezése: 
Hegyvidéki Önkormányzat, 190/2017. (XI.9.) Bp. Főv. XII. ker. 
Hegyvidéki Önk. Kt. határozata alapján 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés:    

önkormányzati költségvetés: X 

nemzetközi forrás: 

más gazdálkodó: 

Támogatás időtartama: MajorFeszt Családi Nap: 2017.11.09-től  2018.05.31-ig 

Támogatási összeg: 700.000.- Ft 

   - ebből a tárgyévre jutó összeg: 0.- Ft 

   - tárgyévben felhasznált összeg: 0.- Ft 

   - tárgyévben folyósított összeg: 700.000.- Ft 

Támogatás típusa:    visszatérítendő:                                  vissza nem térítendő:  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0.- Ft 

Dologi 0.- Ft 

Felhalmozási 0.- Ft 

Összesen: 0.- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

2018. évben kerül a program megvalósításra. 
  

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk.  Az alapcél szerinti és közhasznú tevékenységeket a 
közhasznúsági mellékletben részletezzük. 

 

  

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete
PK 342

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület
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Támogatási program elnevezése: Családos tábor 

Támogató megnevezése: Központi költségvetés, 1%-ok átutalásából 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés:   X  

önkormányzati költségvetés:  

nemzetközi forrás: 

más gazdálkodó: 

Támogatás időtartama: 2018.01.01 – 2018.12.31  

Támogatási összeg: 188.377.- Ft 

   - ebből a tárgyévre jutó összeg: 0.- Ft 

   - tárgyévben felhasznált összeg: 0.- Ft 

   - tárgyévben folyósított összeg: 188.377.- Ft 

Támogatás típusa:    visszatérítendő:                                  vissza nem térítendő:  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi  

Dologi 0.- Ft 

Felhalmozási  

Összesen: 0.- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

 
 A 2018. évi családos tábor során felmerült dologi kiadások részbeni finanszírozására lesz 
felhasználva a támogatási összeg. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk.  Az alapcél szerinti és közhasznú tevékenységeket a 
közhasznúsági mellékletben részletezzük. 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete
PK 342

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület


