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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év

PK 442

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év 

helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A.        Befektetett eszközök
0 152

          I. Immateriális javak

          II. Tárgyi eszközök
0 152

          III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.        Forgóeszközök
2345 3175

          I. Készletek

          II. Követelések

          III. Értékpapírok

          IV. Pénzeszközök
2345 3175

C.        Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2345 3327

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D.       Saját tőke
2345 3297

         I. Induló tőke / Jegyzett tőke

         II. Tőkeváltozás/Eredmény
1726 2345

         III. Lekötött tartalék

         IV. Értékelési tartalék

         V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
619 952

         VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.       Céltartalékok

F.       Kötelezettségek
0 30

         I. Hátrasorolt kötelezettségek

         II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

         III. Rövid lejáratú kötelezettségek
0 30

G.       Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
2345 3327



3 
 

 

 

 

  

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év

PK 442

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 4984 4736 4984 4736

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

3. Egyéb bevételek 2742 5164 2742 5164

ebből:

- tagdíj 151 134 151 134

 - alapítótól kapott befizetés

-  támogatások 2 591 5031 2591 5031

      ebből: adományok 703 71 703 71

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0

A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+-2+3+4) 7 726 9900 7726 9900

 ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6659 7196 6659 7196

5. Anyagjellegű ráfodítások 7046 8859 7046 8859

6. Személyi jellegű ráfordítások

  ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 61 90 61 90

B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5+6+7+8+9) 7107 8948 7107 8948

 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 6182 7207 6182 7207

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B) 619 951 619 951

10. Adófizetési kötelezettség

D.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-10) 619 951 619 951
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év

PK 442

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

A. Központi költségvetési támogatás 1 000 4800 1000 4800

  ebből:                                                         

- normatív támogatás

B. Helyi önkormányzati költségvetési 

támogatás
700 0 700 0

  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

188 160 188 160

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok 703 71 703 71

  Tájékoztató adatok

Az adatok könyvvizsgálattal 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: Kövesdy 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, 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.  

A 2018-ban az egyesület anyagi támogatásával megvalósult programjainkat mutatja be az alábbi 

táblázat:  

 

Közhasznú tevékenységünk volt a fentiek közül a Plébániai tábor. Ennek részletes bemutatását 

ld. később, a 3. pont alatt.   

  

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év

PK 442

Program neve költsége, Ft  résztvevői hozzájárulás, Ft

Plébániai tábor 7 207 412                             4 735 700                                            

MajorFeszt 710 265                                

Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat 92 690                                   

Bérmálkozók lelkigyakorlata 51 160                                   

Ifjúsági grill parti 38 980                                   

Szerelmes kalandtúra 12 000                                   
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása (folyt.) 

Alapcél szerinti tevékenységek: 

Pásztorjáték: régi hagyományokat követve rendeztük meg a 2018-as karácsonyi pásztorjátékot, 

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

MajorFeszt:  2018. május 26-án egy  nagyszabású evangelizációs programot valósított meg a 

városmajori közösség: nyitott napot, majálist tartunk a templomunk és a plébánia körül. Ez egy - 

az önkormányzat által is jelentősen támogatott program volt a 190/2017. (XI.9.) Bp. Főv. XII. ker. 

Hegyvidéki Önk. Kt. határozata alapján - amelyben lehetőséget kapunk mi, városmajori hívek 

arra, hogy megmutassuk a világnak, milyen jó Krisztushoz tartozni.   Célunk a városmajori 

híveken túlmenően a teljes XII. kerületi közösség, minél több, a környéken élő-dolgozó érdeklődő 

megszólítása és közösségbe vonása volt. Az egész nap tartó gyermek- és felnőtt programok 

minden érdeklődő számára nyitottak voltak.  Néhány példa ezek közül: (gyerekek részére) 

tücsökzene, bábelőadás, ugrálóvár, (felnőttek számára) vetélkedő, pingpong verseny, 

szentségimádás, toronytúra, standok, beszélgetések, előadások, koncertek.  A Városmajori 

Plébánia parkos és közösségi területein megrendezésre került ingyenes rendezvényünkön 

nagyságrendileg 250-300 személyt értünk el a nap különféle eseményei révén. 

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.  

A Házasság hete programhoz csatlakoztunk 2018-ban is a Szerelmes kalandtúra c. programmal. 

Idén is, apró feladatokkal segítettük a párok kapcsolatának az elmélyítését. Ezek a feladatok azt a 

célt szolgálják, hogy a párokat kimozdítsa a szürke hétköznapokból és újra ráirányítsa 

figyelmüket, hogy milyen nagy erőforrást jelentenek egymás számára.  A feladatok elvégzésére 

január középétől 3 hét állt rendelkezésre, majd február közepén lett megrendezve a záró 

alkalom, ahol kb. 20 házaspár részvételével a tapasztalatok megosztására, valamint a házassági 

fogadalom megerősítésére kerülhetett sor.  

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év

PK 442
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása (folyt.) 

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 hittantábor: Egyhetes, változatos, tartalmas, jó hangulatú együttlét alsós és felsős gyermekek 

számára.  Lelki jellegű programok (előadások, imaalkalmak, szentmisék, kiscsoportos 

beszélgetések) mellett színes közösségi programok (kirándulás, vetélkedő, strand, 

akadályverseny, sportprogramok, kézműves, műhelyprogramok, tábortűz, különféle játékok stb.)  

A vezetők gimnazista és egyetemista korosztályú önkéntesek, a tábor lelki vezetője Tihanyi Péter 

káplán volt. A 2018-as szigetmonostori tábor teljes létszáma 42 fő volt. 

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. 

Egyre növekvő érdeklődésnek örvend a Vifi napok elnevezésű ifjúsági táborunk, mely július 

elején került megrendezésre 25 fő részvételével a Balaton déli partjához közel, az igen szép 

természeti környezetben fekvő Karádon, ahol egy ifjúsági szálláshely szolgált eseményünk 

központi helyszínéül.  A tábor kiválóan ötvözi a kötetlenebb jellegű, játékosabb programokat és a 

beszélgetős, szellemi-lelki töltekezést elősegítő vagy személyiségfejlesztő programokat. 

 

 

 

 

  

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év

PK 442



8 
 

 

3.  Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

 

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Plébániai 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, személyek és fiatalok.  

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 222 fő vett részt a 2018-as plébániai 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 tizennegyedik alkalommal megrendezett plébániai (korábban „családos”) tábor, melyet 

ebben az évben Egerben tartottunk meg.  A tábor elsődleges célja a plébániához tartozó személyek 

és 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. A közel 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.  

  

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év
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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. 

 

 

  

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év
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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 éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év

PK 442

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 7 726 9 900

       ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 

CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg

188 160

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)] 7 538 9 740

H. Összes ráfordítás (kiadás) 7 107 8 948

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 0 0

J. Közhasznú tevékenységek ráfordításai 6 182 7 207

K. Tárgyévi eredmény 619 951

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően)

10                    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: 
Az új generációért - a VÁKE társadalmi 
felelősségvállalásának szakmai támogatása 

Támogató megnevezése: központi költségvetés NEA-TF-18-SZ-0184 támogatás 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés:   X  

önkormányzati költségvetés:  

nemzetközi forrás: 

más gazdálkodó: 

Támogatás időtartama: 2018. 04.01 – 2019.03.31. 

Támogatási összeg: 2 400 000 

   - ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 400 000 

   - tárgyévben felhasznált összeg: 2 400 000 

   - tárgyévben folyósított összeg: 2 400 000 

Támogatás típusa:    visszatérítendő:                                  vissza nem térítendő:  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi  

Dologi 2 400 000 

Felhalmozási  

Összesen: 2 400 000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A 2018. július 23 – július 28. között Egerben megtartott plébániai tábor szállás 
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 éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év

PK 442
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Támogatási program elnevezése: A VÁKE működésének támogatása 

Támogató megnevezése: központi költségvetés NEA-TF-18-M-0900 támogatás 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés:   X  

önkormányzati költségvetés:   

nemzetközi forrás: 

más gazdálkodó: 

Támogatás időtartama: 2018. 04.01 – 2019.03.31. 

Támogatási összeg: 2 400 000 

   - ebből a tárgyévre jutó összeg: 562 414 

   - tárgyévben felhasznált összeg: 562 414 

   - tárgyévben folyósított összeg: 2 400 000 

Támogatás típusa:    visszatérítendő:                                  vissza nem térítendő:  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi  

Dologi 2 400 000 

Felhalmozási  

Összesen: 2 400 000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

 A támogatás tárgyévi összegét a templomi vetítő javítására és alkatrész pótlására, vezeték nélküli 
mikrofonok beszerzésére és könyvelői díj fedezetére fordítottuk. 

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 éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év

PK 442
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Támogatási program elnevezése: Plébániai tábor 

Támogató megnevezése: Központi költségvetés, 1%-ok átutalásából 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés:   X  

önkormányzati költségvetés:  

nemzetközi forrás: 

más gazdálkodó: 

Támogatás időtartama: 2018. 

Támogatási összeg: 159 714 

   - ebből a tárgyévre jutó összeg: 
159 714 

   - tárgyévben felhasznált összeg: 
159 714 

   - tárgyévben folyósított összeg: 
159 714 

Támogatás típusa:    visszatérítendő:                                  vissza nem térítendő:  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi  

Dologi 159 714 

Felhalmozási  

Összesen: 159 714 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A 2018. július 23 – július 28. között Egerben megtartott plébániai tábor szállás költségeinek 
részbeni finanszírozására lett 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 éves 

beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:  

 Városmajori Katolikus Egyesület

2018. év

PK 442


