
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2019.05.29 19:13:42

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 1 2 4 0 0    2 0 1 8

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 14.33.56



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

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:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

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 8

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

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

0 1 0 1 2 4 0 0    

1 6 P k 6 6 2 9 6  1 9 9 1 2 4

1 9 6 7 5 8 7 1 1 4 2

Juhász András

Budapest 2 0 1 9 0 5 2 6

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 14.33.56



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 erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

2 338 1 354

2 338 1 354

6 816 7 388

5 371

1 445 7 388

9 154 8 742

9 154 8 742

50 50

9 833 9 104

-729 -412

9 154 8 742

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 14.33.56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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

784 784

1 199 2 207 1 199 2 207

1 199 2 207 1 199 2 207

91 56 91 56

1 983 2 207 1 983 2 207

1 983 2 207 1 983 2 207

1 554 1 609 1 554 1 609

1 120 984 1 120 984

38 26 38 26

2 712 2 619 2 712 2 619

2 712 2 619 2 712 2 619

-729 -412 -729 -412

-729 -412 -729 -412

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 14.33.56



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

900 2 000 900 2 000

208 150 208 150

56 56

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 14.33.57



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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:

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

1 6 P k 6 6 2 9 6  1 9 9 1 2 4

0 1 0 1 2 4 0 0    

1 9 6 7 5 8 7 1 1 4 2

Juhász András

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 14.33.57



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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:

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

1 6 P k 6 6 2 9 6  1 9 9 1 2 4

0 1 0 1 2 4 0 0    

1 9 6 7 5 8 7 1 1 4 2

Juhász András

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 14.33.57



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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:

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

1 6 P k 6 6 2 9 6  1 9 9 1 2 4

0 1 0 1 2 4 0 0    

1 9 6 7 5 8 7 1 1 4 2

Juhász András

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 14.33.57



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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:

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

1 6 P k 6 6 2 9 6  1 9 9 1 2 4

0 1 0 1 2 4 0 0    

1 9 6 7 5 8 7 1 1 4 2

Juhász András

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 14.33.57



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

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: 2019.05.31 14.33.57



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1 983 2 207

208 150

1 775 2 057

2 712 2 619

2 712 2 619

-729 -412

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 14.33.57



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

A VMA műkődésének támogatása

NEA-NO-18-M-1663

2018.04.01.-2019.03.31

800 000

60 000

60 000

800 000

60 000

60 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 14.33.57



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:
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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, 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 VMÁA és társ-szervezete, a Városmajori Katolikus 

Egyesület aktívan tevékenykedett 2018-ben is.  

Pályázati támogatás és önkéntesek munkája révén számos programot, rendezvényt sikerült 

megvalósítani az Egyesülettel együttműködve. Az Alapítvány már meglévő anyagi eszközök 

biztosításával (projektor, konyhai gépek, hangosítás, grill, kerti asztalok, székek, stb.), mind pedig a 

szervezési feladatokban való részvétellel, illetve tényleges finanszírozási forrás nyújtásával is 

támogatta a programokat.  

Az Alapítvány már sokad ízben támogatta a különböző, méltán népszerű plébániai ifjúsági 

programokat, amelyek egy részéhez a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatást is sikerült 

elnyerni.  

2018. év során megvalósult és a VMÁA által támogatott programok:  

• Nyári hittantábor 

• „Vifi” napok – Nyári csapatépítő tábor az ifjúsági közösségek szervezői számára 

• Őszi ifjúsági lelkigyakorlat 

• Vándorbölcsők biztosítása  

  



 

3.  Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)  

A.   

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Nyári hittantábor 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: Hátrányos helyzetű családok, gyermekek, fiatalok, 

egyedülállók  

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ~50 fő vett részt a 2018-es nyári, immár 

hagyományos, 12-18 éves korosztályt megszólító hittantáborban Szigetmonostoron augusztus 6-11 

között. A résztvevők jelentős hányadát az egyesületi és plébániai családok gyermekei, fiataljai tették 

ki, ill. az szervezőként egyesület ifjúsági tagozata is szép számmal képviseltette magát. Önkéntes 

segítőink közel 10 fővel vettek részt.  

 3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az Alapítvány a hittantábort elsősorban a költségek egy 

részének fedezésével támogatta (különbusz-bérlés, szállás). 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 lehetőségük nem is lett volna a táboron 

kívül. 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 tábor elsődleges célja a fiatalok közti kohézió erősítése (közösségépítés), a lelki töltekezés, illetve a 

szabadidő közös, kulturált eltöltése volt. A hét folyamán rengeteg szabadtéri programra került sor: 

különböző csapatjátékok, számháború, akadályverseny, strandolás, kézműves délután, kirándulás, 

szentendrei városvetélkedő verseny. Naponta igénybe vették a helyi templomot is, ahol szentmisék és 

egyén programok tartottak. Az utolsó este pedig a szokásos módon egy búcsúesttel zárult, ahol vicces 

csapatprodukciók után közös táncokkal ’búcsúztatták’ a résztvevők tábort.  

Az évek óta jól működő, folyamatosan megrendezett és egyre nagyobb létszámú tábor szemmel 

láthatóan jól tölti be legfontosabb célját: a kis- és nagyobb kamaszok integrálását és megtartását a 

plébánia ifjúsági közösségében. 

 

B.   

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Vifi napok - Nyári csapatépítő tábor az ifjúsági közösségek 

szervezői számára (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, fiatal felnőttek 

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 25 fő vett részt a 2018-es nyári, Vifi napok 

elnevezésű, 16-25 éves korosztályt megszólító ifjúsági táboron, mely 2018-ban július 2-7 került 

megrendezésre a Balaton déli partjához közeli Karádon. A résztvevők jelentős hányadát az egyesületi 

és plébániai családok gyermekei, fiataljai tették ki, ill. szervezőként egyesület ifjúsági tagozata is 

képviselte magát. 

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az Alapítvány a hittantábort elsősorban a költségek egy 

részének fedezésével támogatta (szállás, kellékek). 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. 

A tábor elsődleges célja azon fiatalok közötti kohézió erősítése, akik aktívan részt vesznek a plébánia 

egyéb ifjúsági programjainak szervezésében.  

A vezetői csapat egy nappal korábban, július 2-án érkezett a szálláshelyre, Karádra, hogy előkészítse a 

terepet a fiatalok érkezésére. A résztvevők másnap vonattal érkeztek a Balatonszemesi állomásra, 

ahonnan autók segítségével jutottak el a tábor helyszínére, és foglalták el a táborhelyet. 

A közösen töltött 5 nap alatt rengeteg közös programot sikerült megvalósítani: strandolás a Balatonnál, 

vetélkedők, lelki napot, számos sportprogram. Sor került egy fiú-lány napra is, ahol nemek szerint ketté 

válva töltötte a csapat a napot: amíg a fiúk kalandosabb utakon jártak, addig a lányok a konyhában 

tevékenykedtek, játszottak. Az utolsó estét a szokásos módon ’Ki mit tud?’ produkciókkal, majd óriási 

táncesttel zártuk.  

Az ifjúsági „vezetői” tábornak sikerült betölteni legfontosabb célját: a plébánia ifjúsági programjainak 

szervező elköteleződésükben megerősödve térhettek haza, és az év folyamán újult erővel folytatták 

szervezői munkájukat mind a fiatalság, az egész plébániai közösség javára. 

 

C  

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Őszi ifjúsági lelkigyakorlat (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: Fiatalok, fiatal felnőttek 

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 15 fő vett részt a 2018-es őszi, 16-25 éves 

korosztályt megszólító ifjúsági lelkigyakorlaton, mely 2018. október 29-31. között került 

megrendezésre a Szociális Testvérek Budapest, Jablonka utcai lelkigyakorlatos házában. A résztvevők 

jelentős hányadát az egyesületi és plébániai családok gyermekei, fiataljai tették ki, ill. szervezőként 

egyesület ifjúsági tagozata is képviselte magát. 

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az Alapítvány a hittantábort elsősorban a költségek egy 

részének fedezésével támogatta (szállás, stb). 



 

Az ifjúsági lelkigyakorlat a bérmálkozásra felkészítő Apostolképzés folytatása volt, melyet a Szent 

András Evangelizációs Iskola és Bartha Angéla SSS testvér vezetett. A hétvége célja volt a bérmálás után 

a fiatalok személyes istenkapcsolatát, imaéletét elmélyíteni, olyan használható támpontokat adva 

nekik, melyek könnyen használhatók a mindennapokban. Ilyen támpont a Szentírás, és a vele való 

különböző imamódok, továbbá a szentmise, a szentgyónás és a szentségimádás, valamint a dicsőítés.  

A rendezvény távlati célként illeszkedett fiataljaink lelki felkészítésébe, ráhangolására a 2020-as 

budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra. 

  

D  

  3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Vándorbölcsők biztosítása gyermeket vállaló családoknak 

(Alapító okirat 3/A, a) 2. – családsegítés és Alapító okirat 3/A, a) 14. – sport)  

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A családok védelme és a 

családok jólétének erősítése, 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §., valamint az 

egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;  2004. évi I. tv. a 

sportról 49. § c)  

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyermeket vállaló családok.  

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: évente 4 család  

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az Alapítvány 2016-ban beszerzett 2 db faragott fa 

bölcsőt, melyet a közösségben gyermeket vállaló családok felváltva egymást vehetnek igénybe a baba 

születésétől. 2018-ben is nagy népszerűségnek örvendtek szerencsére a bölcsők, több gyermeket 

vállaló család örülhetett neki. Egyben támogatjuk a családok gyermekvállalását, valamint a bölcső 

továbbadásával elősegítjük a családok megismerkedését, ezáltal közösség formáló szerepe is van.   
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