
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év
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01 Fővárosi Törvényszék

Városmajori Márton Áron Alapítvány

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

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  22 .47 .50



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-742

2021. 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 2 1

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

Városmajori Márton Áron Alapítvány

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

0 1 0 1 2 4 0 0    

1 6 0 0 P k 6 6 2 9 6  1 9 9 1

1 9 6 7 5 8 7 1 1 4 2

Juhász András

Budapest 2 0 2 2 0 5 3 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  22 .47 .50



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Városmajori Márton Áron Alapítvány

Adatok ezer forintban

478 956

478 956

9 809 7 857

9 809 7 857

10 287 8 813

10 287 8 813

50 50

6 824 10 237

3 413 -1 474

10 287 8 813

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  22 .47 .51



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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 Márton Áron Alapítvány

Adatok ezer forintban

6 489 5 018 6 489 5 018

6 450 5 018 6 450 5 018

4 979 1 889 4 979 1 889

6 489 5 018 6 489 5 018

6 489 5 018 6 489 5 018

526 4 888 526 4 888

1 004 1 004

354 354 354 354

2 196 244 2 196 244

3 076 6 490 3 076 6 490

3 076 6 490 3 076 6 490

3 413 -1 472 3 413 -1 472

3 413 -1 472 3 413 -1 472

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  22 .47 .51



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Városmajori Márton Áron Alapítvány

Adatok ezer forintban

1 300 3 025 1 300 3 025

171 104 171 104

4 979 1 889 4 979 1 889

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  22 .47 .51



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-742

2021. év

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

Városmajori Márton Áron Alapítvány

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

1 6 0 0 P k 6 6 2 9 6  1 9 9 1

0 1 0 1 2 4 0 0    

1 9 6 7 5 8 7 1 1 4 2

Juhász András

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  22 .47 .51



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Városmajori Márton Áron Alapítvány

Adatok ezer forintban

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  22 .47 .51



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Városmajori Márton Áron Alapítvány

Adatok ezer forintban

6 489 5 018

171 104

6 318 4 914

3 076 6 490

1 004

3 076 6 490

3 413 -1 472

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  22 .47 .51



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 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 Márton Áron Alapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  22 .47 .51



PK-742 - VMÁA Szöveges beszámoló

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A  Városmajori  Márton Áron Alapítvány (VMÁA)  alapvető  célkitűzése  a  gyermekek,  fiatalok

illetve a  gyermekes családok,  rászorulók,  határon innen és túli  segítése,  ösztönzése.  Az Alapítvány

tevékenységét  elsősorban  Budapest-Városmajor  vonzáskörzetében  végzi,  illetve  az  alapcéljával

összhangban olyan programok szervezésében is részt vesz mely a határon túli magyar közösséget is

bevonja a programokba, ezáltal segítve magyar identitásuk megőrzését. 

Az Alapítvány fontos missziójának tekinti a nemzeti, helyi kultúra tárgyi és szellemi értékeinek

ápolását  a  közösségépítés  kiemelt  támogatásával  ötvözve  úgy,  hogy  emellett  a  különféle  okból

hátrányos  helyzetű  és/vagy  leszakadó  fiatalok  (elsősorban  nagycsaládosok,  csonka  családban  élők,

állami  gondozásból  kikerültek,  tartós  betegséggel  vagy  fogyatékossággal  élők,  illetve  rendszeres

gyermekvédelmi támogatásban részesülők) felkarolását, társadalmi (re)integrálását, esélyegyenlőségük

megteremtését is elősegítse. 

Az  Alapítvány  szükség  esetén  ugyan  anyagi  támogatást  is  nyújt  a  célcsoportjába  tartozó

rászorultaknak,  azonban  ennél  sokkal  fontosabbnak  tartjuk  az  esélyegyenlőség  gyakorlatba  való

átültetését  változatos  programjainkon keresztül.  A VMÁA szoros  együttműködésben a  Városmajori

Katolikus Egyesülettel segíti a közösség fejlődését. 

A koronavírus járvány miatt azonban a VMÁA és alapító szervezete, a Városmajori Katolikus

Egyesület 2021-ben nem tudott olyan aktívan tevékenykedni, mint ami a korábbi évek gyakorlata volt.

A folyamatos járványügyi  helyzet illetve korlátozások miatt  szinte az összes nagyobb, támogatandó

plébániai közösségi program elmaradt - az egyetlen kivétel nyári plébánia táborral. Így az Alapítvány

szerepe leginkább a forrás-,  adománygyűjtésre korlátozódott.  Az elnyert  pályázati  forrásokat pedig

részint kénytelenek voltunk áttolni a 2022-es események megvalósulására.

2021.  év  során  megvalósult  és  a  VMÁA  által  felkarolt,  támogatott  kezdeményezések,
programok: 

• Nyugdíjba vonulása után Lambert Zoltán atya havi anyagi támogatása, illetve utazás-

támogatás taxi kártyán keresztül 

• Közösségi  adománygyűjtés  a  plébániánkról  származó  Riesz  Domonkos  pappá
szentelésére szánt ajándékra (papi kehely és miséző kellékek)

• Az  újmisés  Riesz  Domonkos  templomunkban  tartott  primíciájára  szervezett  agapé
támogatása

• Nyári plébániai tábor támogatása (étkezési költségek)



3.  Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

A. 

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: A nyugdíjba vonult Lambert Zoltán plébános támogatása

közösségi adománygyűjtésből (Alapító okirat 3/A, a) 2. – idősek, rászorulók támogatása) 

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

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

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: idősek, rászorulók 

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

rászoruló közösségre 

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A 2019. év folyamán, látva akkor plébánosunk, Lambert

Zoltán atya romló fizikai állapotát, a plébánia közösségeiben (Képviselőtestület, Városmajor Katolikus

Egyesület,  Városmajor  Márton Áron Alapítvány,  stb.)  megszületett  a  felismerés,  hogy  előbb-utóbb

eljön majd az idő, amikor Zoltán atyának fokozott gondoskodásra, esetleg mindennapos törődésre lesz

szüksége. Számolni kezdtünk azzal, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor anyagi erőre is szükség lesz,

nem csak segítő kezekre. Annak érdekében, hogy ezt az anyagi erőt tervezni és koncentrálni tudjuk, a

Városmajori  Márton  Áron  Alapítvány  kuratóriuma  úgy  döntött,  hogy  az  alapítvány  szociális

tevékenységének  markánsabb  megjelenítése  érdekében  a  Zoltán  atya  jövőbeni  támogatására  (pl.

nyugdíjas  otthonban  való  elhelyezésére,  gondozó  fizetésére)  adománygyűjtést  indít,  és  az

adományokat külön alszámlán fogja gyűjteni (UniCredit Bank, 10918001-00000009-80670004). 

A  plébánia  közössége  egy  emberként  mozdult  meg  a  felhívásra,  sokan  egyszeri  vagy  rendszeres

adományokkal támogatták a kezdeményezést, amelynek keretében több mint 3 millió forintot sikerült

összegyűjtenünk.

A 2020. év folyamán realitássá vált Zoltán atya nyugdíjba vonulása. Az összegyűlt adományok biztos

anyagi hátteret nyújtottak ahhoz, hogy több idősotthonba is kérelmezze felvételét, olyanokba is, ahova

több millió forintos egyszeri belépési díjjal tudott volna csak beköltözni. Augusztusi nyugállományba

helyezése után hála Istennek Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthonába nyert felvételt, ahova

nem volt szükség belépési díjra. 

Így az összegyűlt támogatásból a Kuratórium döntésének értelmében Zoltán atya szűk nyugdíját 2021-

ben  is  kiegészítettük  az  adómentesen  juttatható  keretig  (80500  Ft/hó),  illetve  mobilitásának

megkönnyítése  érdekében  a  City  Taxival  kötött  az  Alapítvány  szolgáltatói  szerződést,  és  ennek

keretében egy taxikártyát ajándékoztunk Zoltán atya számára. 

B.  

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Közösségi adománygyűjtés a plébániánkról származó Riesz

Domonkos pappá szentelésére szánt ajándékra, illetve   (Alapító okirat 3/A, a) 4. – ifjúsággal foglalkozó

szervezetek támogatása)) 



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

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

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyermekek, fiatalok

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb. 50-100 fő vett részt az újmisét követő agepén.

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Riesz Domonkos hosszú éveken keresztül volt a 

plébániai ifjúsági élet motorja, szervezte az közösségi összejöveteleket, programokat. Miután a papi 

hivatást választva bevonult a szemináriumba, sokáig visszajárt a közösségbe és tanulmányai mellett is 

kivette részét az ifjúsági közösség nyári programjainak szervezésében, amelyeket az Alapítvány oly sok 

ízben támogatott.

Ezért A VÁKÉ-val karöltve úgy gondoltuk, hogy méltó és illő ajándékkal - egy aranyozott miséző 

kehellyel - állunk elé pappá szentelének 2021. júniusi ünnepén. Ennek költségének fedezésére 

adománygyűjtésbe fogtunk, s mint korábban Zoltán atya ügye kapcsán tapasztalhattuk, újfent egy 

emberként mozdult meg a plébániai közösség és gyűlt össze a szükséges összeg alig pár hét leforgása 

alatt. 

Az ajéndékon túl Riesz Domonkos a templomunkban tartott újmiséjére agapét szerveztünk, az amelyre

szánt ételek árát az Alapítvány fedezte, jobbára az adománygyűjtésből visszamaradt összegből.

C 

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Nyári plébániai tábor támogatása   (Alapító okirat 3/A, a) 4. –

ifjúsággal foglalkozó szervezetek támogatása)) 

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

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

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyermekek, fiatalok, családok

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb. 180 fő vett részt a 2021. július 26-31. között

Sopronban megrendezett nyári plébániai táboron.

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A plébániai közösségi élet egyik meghatározó 

eseménye, gyúpontja a nyári plébániai tábor. A koronavírus-járvány az letarolta, lecsupaszította 

plébániai közösségeink szépen virágzó kertjeit. A meglazult kapcsolatok újraszövésének idén még 

inkább kitüntetett helyévé, eseményévé vált a plébániai tábor, amelynek fő szervezői feladatait, a 

Városmajori Katolikus Egyesület szárnyai alatt, plébániánk egyik lelkes fiatal házaspárja, Opor Károly és 

Halmi Erzsébet vállalták.

A táborba visszatért lelki vezetőnek plébániánk frissen szentelt papja, Riesz Domonkos, és 

papnövendék testvérével, Riesz Benedekkel és egy növendéktársával, Faragó Andrással vezették, 

fogták össze a a tábor lelki programjait. 

A tábor méltán rászolgált a mindenkit magába foglaló “plébániai jelzőre”: gyermek, fiatal, családos és - 

hogy Zoltán atyát idézzem - “régebb óta fiatal” is megtalálta helyét, emberét, örömét a tábor nagy 



közösségében. A pesztrák különösen áldozatos munkával, ötletek gazdag tárházával, fáradhatatlan 

lelkesedéssel és örömmel vetették bele magukat a feladatba, hogy bevonják és teljes értékű 

résztvevőkké tegyék gyermekeinket - az utolsó esti tábortűz programja összegzését adták mindennek.

Az Alapítvány a tábor étkezési költségének fedezését vállalta elnyert pályázati forrásokból.


