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Szervezet 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

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

KERESZTÉNY ÉRTÉKMEGŐRZŐ ALAPÍTVÁNY

2 088 1 976

10

2 088 1 966

2 088 1 976

1 927 1 977

721 1 927

1 206 50

1 927 1 977

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.08.31 12.42.18



Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok
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Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.08.31 12.42.19



Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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Szervezet 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):
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Szervezet 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
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Szervezet 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
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

01 Fővárosi Törvényszék
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KERESZTÉNY ÉRTÉKMEG�RZ� EGYESÜLET 

ALAPTEVÉKENYSÉGEINK 

Az Egyesület állandó programjait a havi klubestek jelentik. A nyári hónapokat kivéve – július 
és augusztus – minden hónap 3. hetében klubestet tartunk, amelyre neves el�adókat hívunk 
meg a közélet minden területér�l. 

Az el�adások szervezésében 3-4 f� vesz részt. Az el�adókra javaslatot tesznek a tagok, 
ennek alapján történik a választás, el�re meghatározott témák szerint, de a témák az 
aktuális társadalmi, egyházi, politikai változások szerint módosulhatnak. 

A klubesteken a klubtagok és meghívott vendégeik vesznek részt. A létszám alkalmanként 
30-60 f� között változik, 2015-ben összesen 388 f� vett részt az esteken. 

Évente egyszer „feleséges” estet tartunk, amikor ismertebb el�adót hívunk meg, vagy 
nagyobb érdekl�désre számot tartó témája van a klubestnek. Törekszünk a fiatalok 
bevonására is, ezért a fiatalabb korosztály számára is érdekes el�adó esetén tagjaink 
gyermekei is részt vehetnek a rendezvényen. 

Egy évben egyszer nem el�adás mentén zajlik a klubest, hanem kerekasztal beszélgetések 
keretében lehet�séget biztosítunk tagjainknak, hogy jobban megismerhessék egymás civil 
és üzleti életét, érdekl�dési körét.  

Ezzel is igyekszünk megfelelni mottónknak: "Célunk hálót sz�ni olyan emberek és szervezetek 
között, akik az üzleti életben a keresztény magyarság alapértékeinek megtartásával vesznek 
részt, s akik számára természetes, hogy az üzleti életben való részvétel célja nem 
önmagában az üzleti siker, hanem a sz�kebb vagy tágabb környezetükben él� 
rászorulókkal való szolidaritás anyagi alapjainak a megteremtése."  

2015. EL�ADÓI 

• 2015. január 21. - Dr. Jobbágyi Gábor - Az élet etikája  

• 2015. február 18. - Baják László - Amikor Budapesten volt Silicon Valley 

• 2015. március 18. - Dr. Velkey György - Magyar egészségügy 

• 2015. április 15. - Bisztrai Márton, Keresztények Betlehemben 

• 2015. május 20. - Open Space 

• 2015. június 17. - Molnár György – Nemzetstratégia 

• 2015. szeptember 16. - KÉRME bels� megbeszélés 

• 2015. október 21. - Illés Zoltán - Környezetvédelem, teremtésvédelem 

• 2015. november 18. - Gyürk András - Európai Unió  

• 2015. december 9. – KÉRME-ÉRME Jótékonysági árverés 
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PROGRAMOK, ESEMÉNYEK AZ ÉV SORÁN 

KERESZTÉNY SZIGET 

Korábban is tartottunk lovas napot, családi napot, de idén 15 keresztény szervezettel 
közösen rendeztük meg hagyományos családi napunkat Keresztény Sziget  címmel a 
Margit-szigeten május 30-án. 

Több százan vettünk részt az egész napos programon jó id�ben, jókedv�en. A nap során 
sportprogramok, beszélgetések, neves el�adók a Diskurzus sátorban, elcsendesedés az 
Imasátorban, szervezetek bemutatkozása a Közösségek sátrában, valamint a gyerekek 
nagy örömére bringóhintó kvíz- és akadályverseny szerepelt a kínálatban. 

MARATONVÁLTÓ 

Az el�z� évekhez hasonlóan, idén is indult KÉRME csapat a maraton váltófutáson. Június 14-
én a 22. K&H olimpiai maratonváltón 6 f�s csapattal vettünk részt. A Turiet Lili, Plank Ádám, 
Seidl Krisztián, Kugler-Bed� Imola, Hevér Zoltán, Biczó Imre alkotta KÉRME csapat a 391. 
helyen ért célba az embert próbáló h�ségben.  

TISZTÚJÍTÁS 

A novemberi közgy�lésen megújult az egyesület vezetése. A KÉRME Egyesület közgy�lése új 
elnökséget, és klubvezet�t választott.  

A KÉRME vezetése a 2015. novembert�l: 
 

• Batovszki István, elnök – Értékek Értéke Program 
• Berecz Balázs, elnökségi tag – Szervezeti, m�ködési kérdések, vendégek fogadása, 

utókommunikáció 
• Borosnyay Tibor, elnökségi tag - Pénzügyek, kapcsolattartás a számvizsgáló 

bizottsággal, tagdíjak 
• Eleméry Gábor, elnökhelyettes - ÉRME kapcsolattartás, digitális KÉRME, levelez�listák, 

moderálás 
• Héjj Tibor, elnökségi tag - Partnerkapcsolatok, Uniapac, KAS, Keve, Háló, Keteg 

kapcsolattartás 
• Jókay Károly, klubvezet�, elnökhelyettes - Klubestek, el�adók szervezése, klubestek 

vezetése 
• Rohály Gábor, elnökségi tag - Kereszténységünk, kapcsolat az egyetemes egyházzal 

Számvizsgálók személyében nem történt változás: Bíró István (a számvizsgáló bizottság 
elnöke), Kállay István, Takács E. Gábor 

JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS 

Az év utolsó klubestjén, december 9-én került sor az éves zártkör� jótékonysági árverésre. A 
tagok és vendégeik az Egyesületi tagok által felajánlott tárgyakra licitáltak.  

Összesen 2.163.500 Ft-ot gy�jtöttünk össze hála annak a közel 90 résztvev�nek, akik eljöttek 
vagy képviseltették magukat, és szavaztak. 

 
 
A több mint 150 tárgy elárverezéséb�l befolyt pénzb�l így tudtuk támogatni a kiválasztott 
célokat: 
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• Albertfalvai Honismereti Tábor – 1.021.000 Ft 
• Romhányi Plébánia Közösségi Ház – 612.600 Ft 
• Máltai Fiatalok Bálja – 408.400 Ft 
• Mater Salvatorius Lelkigyakorlatos Ház világítása – 121.500 Ft 

Idén Biró István kapta az ÉRME Üzleti Hálózat kit�z�jét, megköszönve azt az áldozatos 
munkát, amit a szervezetek közti együttm�ködésért tett. 

A legtöbbet licitálónak járó vándor k�érmét Szente Balázs �rizheti a következ� árverésig. 
 
A Zirci apátság toronyórájának javítására is sikerült egy nagyobb kezd�összeget 
összegy�jteni, cserébe a finom apátsági sörökért. 

ÉRTÉKEK ÉRTÉKE PROGRAMSOROZAT 

Egyesületünk tagságának közös véleménye szerint a méltányos és fenntartható gazdaság 
felé való nyitás els�sorban a vállalkozóktól, illetve az üzleti vezet�kt�l függ. Ebb�l adódóan 
és saját felel�sségünket átérezve indítottuk el az ÉRTÉKEK ÉRTÉKE PROGRAM 2014-2016 cím� 
három éves programsorozatot.   

Az els� három negyedév szakmai eredményei: 

- Tovább is jellemzi a programot a folyamatos a média-megjelenés, és egyeztetés alatt van 
egy állandó rádióm�sor kialakítása is (havi egy alkalommal félórás riport az üzleti vezet�k 
számára). 

- Már több mint 70 regisztrált üzleti vállalkozó vesz részt a programban, akik vállalták a 
részükre megfogalmazott konkrét feladatok közül a saját habitusuknak megfelel� 
kiválasztása után annak dokumentált elvégzését. Megtörtént az els� új vállalkozási üzletág 
kialakítása és pilot jelleggel történ� elindítása az Üzleti vezet� hivatása c. kiadványban 
meghatározott célok és ajánlások alapján: „Kompakt Tanácsadás kisvállalkozásoknak” 

- Elindítottuk az „Értékelv� vállalkozások a fenntartható gazdaságért” országos 
konferenciasorozat megtervezését együttm�ködve a kamarákkal és helyi egyetemekkel. 
Els� helyszínünk Gy�r volt, ahol kerekasztal megbeszélést hívtunk össze az érintettek 
részvételével (BKIK, NymE, KÉRME), és egyeztettünk a közös konferencia megrendezésének 
feltételeivel kapcsolatban. 

- KATTÁRS 2015, DEBRECEN: a Magyarországon 2013 óta minden �sszel megrendezett, több 
ezer látogatót vonzó Katolikus Társadalmi Napokat idén Debrecenben tartották. A 
rendezvény kiemelt témaköre ez úttal a katolikus oktatás és nevelés volt. Szeptember 12-én 
a Kossuth téren - ahol a KÉRME is megjelent az Értékek Értéke Program terjesztése céljából -, 
a témához kapcsolódó izgalmas kerekasztal-beszélgetések és el�adások, változatos 
koncertek, szakmai és családi programok várták a látogatókat. Az elmúlt két évben 
összesen mintegy 22.000 látogatót megmozgató KATTÁRS változatlan f� célja az volt, hogy 
megmutassa, a Katolikus Egyház és általa a katolikus életszemlélet, a hitb�l táplálkozó 
szerepvállalás hogyan jelenik meg a társadalomban. Ezen gondolatok jegyében tartottuk 
fontosnak az üzleti világ felé megfogalmazott üzeneteinkkel megjelenni ezen a 
rendezvényen. 

A 2015-ös év további f� tevékenységei 

� A kiadványok utánnyomása (Értékek értéke, Üzleti vezet� hivatása). 
� Speciális, összefoglaló jelleg� KETEG tanfolyam szervezése Laura n�vér (dr. Baritz 

Sarolta) szakmai támogatása mellett. 
� A 2015. januári konferencia tervezése, el�készítése, szervezési feladatai. 

A program folytatása 

Terveinkben annyi módosítás történt, hogy az eredetileg 2015 novemberére tervezett 
konferenciát 2016. január 23-án tartjuk meg, a projekt irányítása továbbra is a program 
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támogatására felállított programiroda keretén belül valósul meg, a szakmai irányítás mellett 
a programiroda gondoskodik az átlátható és pontos pénzügyi adminisztrációról is.  

Terveink között szerepel egy pályázat elindítása egyetemi ifjúság számára, melynek keretein 
belül el akarjuk juttatni az értékelv�, etikus üzletvezetés alapgondolatát a jöv� vállalkozói, 
vezet�i felé. 

 

Isten dics�ségére jöv�re is hasonlóan mozgalmas évet tervezünk! 

Budapest, 2015. december 12. 
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