
Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez  

Közhasznúsági melléklet  

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név: Keresztény Értékmegőrző Egyesület 
székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A 
bejegyző határozat száma: 14.Pk.60.782/2007/1. 
nyilvántartási szám: 12.706 
képviselő neve: Szalma Botond 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Klubest 

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

Az előadások szervezésében 6-7 fő vesz részt. Az előadókra javaslatot tesznek a tagok, ennek alapján történik a választás.  

A klubesteken a klubtagok és meghívott vendégeik vesznek részt. A létszám alkalmanként 30-60 fő között változik, tehát 2011-ben ez 
összesen kb. 450 - 500 fő részvételét jelentette. 

Évente kétszer „feleséges” estet tartunk, amikor ismertebb előadót hívunk meg, vagy nagyobb érdeklődésre számot tartó témája van a 
klubestnek.  

2011. előadói: 

• 2011. január 19. – Takács-Sánta András, ELTE szociológiai intézetének kutatója - Környezettudatos közösségek 
tapasztalatai a mai Magyarországon 

• 2011. február 16. – Belső ismerkedési est I. – Tagjaink újbóli bemutatkozása a régieknek és újaknak egyaránt, hogy jobban 
megismerhessük egymás életét, tevékenységét, a kezdetek óta bekövetkezett változásokat. 

• 2011. március 16. – Belső ismerkedési est II. – Előző klubest folytatása 
• 2011. április 20. – Horváth Árpád atya - Közösségépítésről és a fiatalok lelki neveléséről 
• 2011. május 18. - Zaja Péter és Borsos Péter - Ökofalvak Magyarországon 
• 2011. június 15. – Héjj Tibor, Biczó Imre, Jókay Károly (feleséges est) – Beszámoló a libanoni Uniapac konferenciáról 
• 2011. szeptember 21. – Balog Zoltán, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár - 2010-es év kormányzati 

tapasztalatai  
• 2011. október 19. – ÉKG (Értékmegőrző Közös Gondolkodás) Projektbeszámoló 
• 2011. november 16. – Pál Feri atya (feleséges est) -  A keresztény vállalkozókra, nyomasztólag ható teljesítési kényszerről 
• 2011. december 12. – Jótékonysági árverés 

Jótékonysági árverés 

Az év utolsó klubestjén, decemberben kerül sor az éves zártkörű jótékonysági árverésre. Az Egyesületi tagok által felajánlott tárgyakra 
licitálnak a tagok és vendégeik. 

A 2011. évi árverésen összesen 1.145.000 Ft gyűlt össze, amit közvetlenül partnerünk, a Jókay Alapítvány juttatott el hat, közösen 
kiválasztott célra: 

• Cursillo - 438.000 Ft 

• Mezőségi árvaházak - 339.000 Ft 

• Hármashalom Alapítvány - 228.000 Ft 

• Nyilas Misi Egyesület - 70.000 Ft 

• Magyarvistai Kalotavár Kulturális Központ – 70.000 Ft 

• Visnyeszéplak - asztali számítógép tartozékokkal együtt 
Értékmegőrző Közös Gondolkodás  

2011. szeptember 30. – október 1-én került megszervezésre az Értékmegőrző Közös Gondolkodás (ÉKG) Konferencia Máriabesnyőn, 
melynek célja volt Egyesületünk helyzetének közös értékelése, a jövőbeli célok és tevékenységek elhatározása, az egymás közötti 
személyes és üzleti kapcsolat erősítése. Döntési javaslatok előkészítése és a jövőbeni tennivalók konkrét meghatározása. 

Első körben értékeltük a KÉRME helyzetét, aztán összegyűjtöttük azokat az ötleteket, néhányszor kissé talán elrugaszkodottabbakat 
is, amiket úgy gondoltunk, hogy az Egyesületünknek meg kellene valósítani. Mintegy 60-70 ilyen ötletet „dobtunk” össze, majd 
megnéztük, ezen ötletek közül melyek felelnek az alapító okiratunkban lefektetett elveknek. 

A rostán fennmaradt tevékenységeket, akciókat ezután a társaság közösen értékelte a megvalósításra szánt erőfeszítés és a remélt 
haszon alapján, így azon ötleteket, amelyek várhatóan nagy erőfeszítést kívánnak és csak minimális mértékben visznek közelebb az 
alapító okiratunkban meghatározott célokhoz, sorba rendeltük a gyors és hatásos tevékenységekhez képest. 

A benn maradt mintegy 50 ötlet kidolgozásához ezek után önkéntes alapon projektgazdák jelentkezhettek, akik vállalták, hogy egy 
közösen megbeszélt határidőre írásban kidolgozzák ezeket a projekt terveket és lerakják az Egyesület vezetése elé. A projekttervek 
alapján az Egyesület vezetése dönt majd arról az érdekeltek véleményét figyelembe véve, hogy melyek megvalósításába vágjunk majd 
bele, és milyen ütemezéssel.  

A résztvevőket négy munkacsoportba rendeztük egy-egy elnökségi tag vezetésével, aki segíti, hogy az elvállalt feladatokat határidőre 
közösen el tudjuk végezni. 

Az ÉKG projektek beszámolóját az októberi klubest keretében ismertettük tagjainknak. Itt kaptak lehetőséget azon tagjaink is az 
önkéntes munkához való csatlakozásra, akik nem tudtak részt venni a másfél napos eseményen. 

I. KÉRME Börze 

2011. október 19-én a szokásos havi klubest előtt megrendeztük az I. KÉRME Börzét, melyen minden klubtársunk bemutathatta saját 
vállalkozását, üzleti tevékenységét. A Börzén kötetlen formában ismerkedhettünk meg egymás munkájával, szélesíthettük üzleti 
kapcsolatrendszerünket és mások számára is fontos, hasznos ismereteket oszthattunk meg.  

A börzére meghívtuk szlovák testvérszervezetünket, a Venitét, akik közül négyen el is fogadták a meghívásunkat és bemutatták saját 
termékeiket, szolgáltatásaikat. Így nem csak hazai, hanem nemzetközi együttműködésre is lehetőséget kaptak tagjaink. 



Uniapac 

2008-ban felvételt nyertünk a mintegy 30.000 tagot számláló Uniapac (másképpen: The International Christian Union of Business 
Executives - a keresztény vezetők országos szervezeteinek nemzetközi szövetsége) szervezetbe. A szervezet 22 országban van jelen és 
mintegy 20 további országgal áll kapcsolatban. 

Az UNIAPAC 2011. március 25-26-án, a 2012 februárjában megrendezésre kerülő nagyszabású iszlám-keresztény üzletember 
találkozó előkészítésére kongresszust szervezett Beirutban, Libanonban, amelyre egyesületünk 3 tagjának biztosította a részvételi 
lehetőséget. Biczó Imre, Héjj Tibor és Jókay Károly társunk vett részt az eseményen, amelyről a júniusi klubesten tartottak fényképes 
élménybeszámolót. 

Honlap 

2010-ben elindítottuk a www.kerme.hu honlap fejlesztését. 2011-ben folyamatosan bővítettük a jelszóval védett területre felkerülő 
egyesületi tagok adatlapjait, amely segítségével az egymás közötti üzleti kapcsolatokhoz szükséges információáramlás egyszerűbb 
lett. 

Az egyesületi levelezés belső levelezőlistán folyik, az itt közzétett álláshirdetések szintén a honlapra kerülnek feltöltésre.  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 -   

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  -   

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  -   
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  -   

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 
   -  - 

   -  - 
   -  - 
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
   -  - 
   -  - 
      

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
   -  - 

   -   - 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  0  0 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel 2999 3033 
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)] 2999 3033 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 2597 2831 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 1120 600 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2597 2831 
K. Adózott eredmény 402 202 

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  

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0] Igen  
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen  
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése   

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Nem  
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen  
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Nem  

 


