
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.09.30 14:30:55

01 Fővárosi Törvényszék

Városmajori Katolikus Egyesület

0 1 0 2 0 0 0 3 1 8 9 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



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-542

2019. 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 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 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 0 0 9 3 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Városmajori Katolikus Egyesület

151 1 489

151 1 489

3 175 3 286

400

3 175 2 886

3 326 4 775

3 296 4 775

2 345 3 296

951 1 479

30

30

3 326 4 775

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

4 736 5 611 4 736 5 611

5 164 7 244 5 164 7 244

133 126 133 126

5 031 7 118 5 031 7 118

71 2 092 71 2 092

9 900 12 855 9 900 12 855

7 196 11 994 7 196 11 994

8 859 10 878 8 859 10 878

381 381

90 117 90 117

8 949 11 376 8 949 11 376

7 207 8 669 7 207 8 669

951 1 479 951 1 479

951 1 479 951 1 479

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Városmajori Katolikus Egyesület

4 800 4 482 4 800 4 482

400 400

160 145 160 145

71 2 092 71 2 092

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

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

Városmajori Katolikus Egyesület

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

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

0 1 0 2 0 0 0 3 1 8 9

1 9 6 6 6 4 3 3 1 4 3

Kövesdy Tamás

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Városmajori Katolikus Egyesület

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Városmajori Katolikus Egyesület

9 900 12 855

160 145

9 740 12 710

8 949 11 376

7 207 8 669

951 1 479

10 10

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Városmajori Katolikus Egyesület

Plébániai tábor

Központi költségvetés 1%-ok átutalásából

2019

144 816

144 816

144 816

144 816

144 816

144 816

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Városmajori Katolikus Egyesület

Majorfeszt

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Városmajori Katolikus Egyesület

VÁKE

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

2019.04.01-2020.03.31

2 982 000

2 946 100

2 946 100

2 980 000

2 980 000

2 980 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Városmajori Katolikus Egyesület

Emberi Erőforrások Minisztérium támogatása

27901-3/2019/CSTAM 

2019. év

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Városmajori Katolikus Egyesület

A VÁKE működésének támogatása

központi költségvetés NEA -TF-18-M-0900 támogatás

2018.04.01-2019.03.31

2 400 000

1 837 589

1 837 589

0

1 837 589

1 837 589

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 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.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 15.25.48



PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló

PK_442 VAKE_2019 szöveges melléklet kiküldött.pdf



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. 

A 2019-ban az egyesület anyagi támogatásával megvalósult programjainkat mutatja be az 

alábbi táblázat:  

 

Alapcél szerinti tevékenységek: 

Közhasznú tevékenységünk volt a fentiek közül a Püspöki Székhelyek évtiztedes 

hagyományát folytató buszos szombathelyi zarándoklat 2019. március 23 – 24. között, 55 

fővel. Zoltán atya lelki vezetésével, felkeressük Boldog Brenner János mártíromságának 

színhelyét Szentgotthárd-Zsidán, felkeressük a Szent Márton Látogatóközpontot 

Szombathelyen, személyesen köszöntjük a közösségünkhöz sok szállal kötődő Székely János 

püspök urat, megtekintjük a szombathelyi Püspöki Palotát, majd visszautunk során 

felkeressük Mindszenty József bíboros szülőhelyét Csehimindszenten. 

A Házasság hete programhoz csatlakoztunk  2019 februárban is a Szerelmes kalandtúra c. 

programmal. Kisebb, élményt adó feladatokkal segítettük a párok kapcsolatának az 

elmélyítését, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a párokat kimozdítsák a szürke 

hétköznapokból és újra felhívják a figyelmüket arra, hogy nagy erőforrást jelentenek egymás 

számára. A feladatok elvégzésére január középétől 3 hét állt rendelkezésre, majd február 
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közepén rendeztük a záró eseményt, ahol kb. 20 házaspár részvételével a tapasztalatok 

megosztására, valamint a házassági fogadalom megerősítésére kerülhetett sor. 

A 2019. június 1-jén a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat támogatásának köszönhetően 

másodszor rendeztünk meg a Majorfeszt Családi és Evangelizációs napot a Városmajori 

római katolikus plébánia területén, a templomban és közvetlen környékén. A MajorFeszt 

plébániai majális célja a városmajori híveken túlmenően a teljes XII. kerületi közösség, minél 

több érdeklődő, "kereső" megszólítása, a résztvevők közösségbe vonása volt. Plébániai 

közösségünk a 2018-as első plébániai majálishoz hasonlóan, annak sikerére és apasztalataira 

építve szervezte meg és bonyolította le a 2019-es rendezvényt. Az esemény helyszíne a 

Városmajori Jézus Szíve Templom előtti terület volt. A gyermekek szórakoztatását vásári 

játékok, kézműves foglalkozások, „meseolvasós” sarok, különféle társasjátékok, diavetítős 

sátor, bűvészbemutató, ugrálóvár, zenés foglalkozás/tücsökzene, valamint színes közösségi 

játékok, akadályverseny, számháború szolgálta, mindezt jó részben a plébánia közösségeinek 

(cserkészek, hittanosok) ifjúsági vezetői által. A felnőtteket, családosokat és idősebbeket is 

változatos programlehetőségek várták. A kötetlen együttlét, beszélgetés-ismerkedés, és a 

gyermekprogramokon való részvételi lehetőség mellett a nap folyamán 4 alkalommal indult 

ún. „túravezetés”, mely keretében a Nagytemplom kulisszáit lehetett felfedezni, sőt a 60 

méter magas Torony tetejéről is meg lehetett csodálni a kilátást. Volt még több különböző 

pódiumbeszélgetés, neves és kevésbé ismert előadók közreműködésével. A közös ebédet 

követően került sor a „Szemtől szemben a pappal” című beszélgetésre/fórumra, ahol a 

résztvevő atyák igyekeztek a legrázósabb kérdésekre is őszintén válaszolni. Ezt követte a 

gitáros szentmise, az előzetesen meghirdetett rajzpályázatunk eredményhirdetése (melynek 

címe: „Azért szeretem a Városmajort, mert…”), a 4 Akkord Show Kórus koncertje, egy vidám 

hangulatú előadás és vetélkedő. A 2019-es rendezvénnyel körülbelül 500 főt sikerült 

közvetlenül elérni. 

Plébániai tábor Bükkszék, 2019. július 20-25. Ennek részletes bemutatását ld. később, a 3. 

pont alatt.   

2019. április 13-án, virágvasárnap előtti szombaton ismét megszerveztük az immár évtizedes 

hagyománnyal rendelkező családos keresztutat a pesthidegkúti kálváriára. A 30 fős 

közösség együtt énekelve és imádkozva járta végig a kálvária stációit és imádkozott 

családjainkért, plébániánk tagjaiért, a szenvedőkét és hazánkért. 

Az Egyesület rendes éves beszámoló közgyűlését 2019 május 26-án lesz szerveztük meg a 

Plébánián, ahol az Egyesület elnöke beszámolt az előző évről, a pénzügyi felelős az Egyesület 

gazdálkodásáról számolt be, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnökség beszámolóját. 

A három évtizedes határon túli utak hagyományát folytató Márton Áron Zarándoklatot az 

Egyesület megalakulásának 2020 évi 30 éves évforduláját előkészítő programként szereztük 

meg 2019. október 23. és 27. között 55 fővel Erdélybe. A zarándokcsoport bejárta Márton 

Áron életének legfontosabb helyszíneit, megismerkedtek lelkületével, személyiségével, 
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tanításával. A programban mindennap helyet kapott a püspök boldoggá avatásáért 

felajánlott közös imádság és szentmise is. 

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

A 4 Akkord kórustábor 2019.08.25-2019.08.31. között valósult meg Balatonberényben 

számos városmajori és külső fiatal bevonásával, amelyben a 4 Akkord kórus a következő 

iskolai év fellépéseire készült fel. A tábor megvalósítását az Egyesület anyagilag is támogatta. 

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. 

 

Hosszú évek hagyományaira nyúlik vissza Hittantáborunk megszervezése, amely 

hagyományos formában, de évről évre újszerű tartalommal, központi témával és 

programelemekkel kerül megrendezésre. A meghirdetett létszám minden évben nagyon 

gyorsan betelik, 2019-ben 50 főt sikerült táboroztatni. Az idei, Patak községben szervezett 

hatnapos rendezvény programjában szerepelt többek között számos korosztályokra bontott 

csoportbeszélgetés, néhány előadás, szentmisék, különféle imaalkalmak, sok-sok játék, 

változatos vetélkedők, számháború, sportversenyek, pizsamaparti, csoportonkénti 

programok, társasjátékok, akadályversenyek, strandolás, kirándulás, tábortűzi programok, 

műhelyprogramok, szabadulós szoba, búcsúesti ki mit tud? és táncos programok, valamint 

kézműves és sportfoglalkozások.  A programok egyaránt szolgálták a közösségben, 

emlékezetes élményekben, szellemben-lelkiekben, új kapcsolatokban, önismeretben, 

készségekben és képességekben való gyarapodást. A tábor szervezői és lebonyolítói a 

plébániai fiatalokból álló ifjúsági önkéntes vezetők voltak, akik a káplánnal szorosan 

együttműködve állították össze a lelki tartalmat és a közösségépítést szolgáló programokat 

is. A tábor megrendezését a VÁKE anyagilag igen komoly mértékben támogatta, ezért a 

részvételi díj a gyermekek számára jelképes volt. A hittantáborról képes beszámoló készült, 

amely megtalálható a plébániai fiatalok által működtetett hittanos honlapon: 

https://hittanosok.com/beszamolok/ 

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

elején került megrendezésre 25 fő részvételével a Balaton körüli kerékpártúra keretében. A 

tábor kiválóan ötvözi a kötetlenebb jellegű, játékosabb programokat és a beszélgetős, 

szellemi-lelki töltekezést elősegítő vagy személyiségfejlesztő programokat. 

 

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

látogatják egymást 
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Pásztorjáték: régi hagyományokat követve rendeztük meg a 2019-es karácsonyi 

pásztorjátékot, amelyben ifjúsági szervezők mai élethelyzeteket is megidéző, különleges 

dramaturgiai fordulatokat is felvállaló darabot valósítottak meg a gyerekek több 

generációjából meghívott szereplőkkel. 

Agapé: számos alkalommal, vasárnap délelőttönként kötetlen beszélgetést szervezünk 

felnőttek számára, ahol önkéntesek biztosítanak ételt, italt. A program tagsággal nem 

rendelkezők felé is nyitott és önköltséges. 

 

3.  Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

A 

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: 195 fő vett részt a 2019-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 

Bükkszéken 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. Fontos 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 
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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. 

B 

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Szombathelyi zarándoklat, Püspöki Székhelyek 

programsorozat (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: 55 fő vett részt a programon 

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

Zoltán atya lelki vezetésével, felkerestük Boldog Brenner János mártíromságának színhelyét 

Szentgotthárd-Zsidán, a Szent Márton Látogatóközpontot Szombathelyen, személyesen 

köszöntöttük a közösségünkhöz sok szállal kötődő Székely János püspök urat, akinek 

megköszöntük, hogy továbbra is vállalta Egyesületünk fővédnökségét, és aki 2018 ősszel 

felvetette nekünk ennek a zarándoklatnak az ötletét.  Megtekintettük a szombathelyi 

Püspöki Palotát, majd visszautunk során felkerestük Mindszenty József bíboros szülőhelyét 

Csehimindszenten. 

C 

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Márton Áron Zarándoklat Erdélybe (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.  



6 
 

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 55 fő vett részt a programon 

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

Az Egyesület megalakulásának 2020 évi 30 éves évfordulóját előkészítő programként 

szereztük meg 2019. október 23. és 27. között 55 fővel Erdélybe. A zarándokcsoport bejárta 

Márton Áron életének legfontosabb helyszíneit, megismerkedtek lelkületével, 

személyiségével, tanításával. Márton Áron püspök élete helyszíneinek - a máramarosi 

börtön, szülőhelye Csíkszentdomonkoson, kápláni szolgálóhelye Gyergyóditróban, a 

gyulafehérvári püspöki palota, ahol évtizeden keresztül szobafogságra volt ítélve – 

meglátogatása mellett mélyen megindította a résztvevőket Márton Áron lelkülete, amely a 

korabeli személyes környezetéből kapott beszámolókból rajzolódott ki. A programban 

mindennap helyet kapott a püspök boldoggá avatásáért felajánlott közös imádság és 

szentmise is. 

 

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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