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Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség 

1029 Budapest, Zsíroshegyi út 47. 

 
Közgyűlési beszámoló az Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség 2020. évi 

gazdálkodásáról és 2021-es költségvetéséről 
 

Kedves Testvérek! 

Kérem fogadják figyelemmel és szeretettel beszámolónkat a 2020-as év gazdálkodásáról, és 

tájékoztatásunkat a 2021-es költségvetésről. Sajnos a koronavírus-járvány nem teszi lehetővé, 

hogy a szokásos módon, nyilvános közgyűlés keretei között ismertessük gyülekezetünk 

gazdasági helyzetét, így ebben az írott formában próbáljuk eljuttatni Egyházközségünk minden 

tagjához mondanivalónkat. 

Mind a tavalyi évi zárszámadási beszámolót, mind az idei költségvetés-tervezetet március 18-

án a presbitérium elé tártuk. A presbitérium a zárszámadást egyhangúan elfogadta, a 

költségvetés tételeire tett javaslatokat megvitatta, majd a tervezetet szintén egyhangúan 

elfogadta. Az Egyházmegyének benyújtott dokumentumokat azóta az Egyházmegyei 

Számvevő Bizottság is jóváhagyta. 

 

2020 évi zárszámadás 

A 2020-as évet szerény, de rendezett pénzügyi körülmények között indítottuk annak ellenére, 

hogy az azt megelőző év félmilliós negatívumú pénzügyi eredménnyel zárult. Erre a hiányra a 

korábbi évek rendkívül takarékos gazdálkodásának köszönhetően volt még fedezetünk.  

A 2020. évi költségvetés véglegesítésekor már sejthető volt, hogy ez az év a gyülekezeti életben 

is olyan folyamatokat fog hozni, amelyek előre beláthatatlan módon változtatják meg eddigi 

megszokott életünket, így gazdálkodásunkat is. Aggódva gondoltunk fő anyagi forrásunk, 

gyülekezeti tagjainktól származó bevételeink esetleges megcsappanására, és számolnunk kellett 

a Lelkészi Életpálya Modell (LÉM) által megszabott kötelező és magas illetményemeléssel, ill. 

a Zelenka Pál Szolidaritási Alapba (ZP SzA), az Egyházközség által befizetendő, az előző évi 

összegnek több mint 10x-esét kitevő nyugdíjjárulékkal is. Ez a két említett tétel összesen 1 

millió Ft többletet jelentett az előző évi kiadásokhoz képest, és súlyosan veszteségessé tette 

2020-as költségvetésünket. 

Bevételeink meghatározó (általában 70-80%-ot kitevő) tétele a gyülekezeti tagjainktól érkező 

egyházfenntartói járulék, adományok és a perselypénz. 

2020-as költségvetésünkben gyülekezeti tagjainktól az előző évihez hasonló összegű bevételt 

terveztünk kapni. Annak ellenére, hogy a járvány példanélküli változásokat hozott a gyülekezeti 

életben, várakozásunk még túl is teljesült. Gyülekezeti tagjaink közül jónéhányan - átérezve az 

Egyházközség stabil gazdálkodása iránti felelősségüket – pótolták a tavaszi és őszi-téli 

templomzárással együtt járó perselypénz-csökkenést, s a rendkívüli helyzet miatti nehézségeket 

megnövekedett egyházfenntartói járulékaikkal segítették átvészelni. Gyülekezeti tagjainktól 

származó bevételünk összesen: 4 345e Ft volt. 

A továbbítandó adományok összege sajnos alacsony maradt (125e Ft), tekintve, hogy azoknak 

az istentiszteleteknek pontosan a fele, amelyek perselyadományai továbbításra kerültek volna, 

csak online formában voltak megtarthatók.  

Saját alapítványunk 2020-ban 80e Ft-tal tudta támogatni a Gyülekezetet.  

2020-ban is, mint az eddigiekben mindig, megkaptuk az MEE által biztosított 660e Ft működési 

támogatást.  

Igénybe vettük a MEE által, a költségvetés benyújtása után felajánlott pályázati lehetőséget a 

lelkészi illetménnyel kapcsolatos költségeink támogatására. Felbecsülhetetlen segítség 

számunkra, hogy az igényelt egyházi LÉM-támogatást (részben a lelkészi illetmény, részben a 
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Zelenka Pál Alapba fizetendő nyugdíjjárulék kifizetésére) teljes egészében biztosította az Orsz. 

Egyház vezetése (953e Ft). Enélkül a segítség nélkül megrendült volna gazdálkodásunk, nem 

tudtuk volna semmilyen más módon pótolni a hiányzó összegeket. 

A II. kerületi Önkormányzat nyár elején meghirdetett pályázatán Egyházközségünk 300e Ft 

támogatást nyert el.  

Családi és gyermek, vmint ifjúsági programokat nem tartottunk, nem is gyűjtöttünk ilyen célra. 

(A céladományt presbiteri határozat szerint görgetjük a következő esztendőre.) 

A Solymári Református Egyházközség remélt hozzájárulása a gyermekek hitoktatási 

támogatásához 2020-ban is elmaradt. 

Bevételünk összesen 2020-ban 6 464e Ft volt.  

Kiadásaink 

2020-ban is biztosítottuk lelkészünk számára a LÉM szabályrendeletben foglalt, életkori 

kategóriájának megfelelő illetményt (3 258e Ft). 

A Zelenka P. alapba fizetett, az előző évihez képest több mint 10x-esére megemelkedett 

fenntartói nyugdíjjárulék (561e Ft) kifizetését egyértelműen az Egyházi támogatás tette 

lehetővé.  

Hitéleti rendezvényekre az előző évi összegnél jóval kevesebbet szántunk, de még annál is 

kevesebbet költöttünk (274e Ft), főleg a járvány miatti korlátozások okán. Gyermek-tábort és 

ifjúsági, vagy családi kirándulást nem szerveztünk, a hittanra járó felső-tagozatos gyermekek 

mindegyikét viszont bibliával ajándékoztuk meg. Szeretetvendégségek, a Hidegkúti 

Evangélikus Találkozó, s olyan egyéb programok, amelyek több ember fizikai közelségét 

igényelték volna, elmaradtak. A karácsonyi szeretetvendégség és ajándékcsomagok helyett az 

idősotthoni lakókat és a fogyatékosokat karácsonykor válogatott finomságokkal, 

gyümölcsökkel, csokoládékkal és főleg saját-készítésű süteményekkel leptük meg a Gyülekezet 

asszonyainak köszönhetően. Szeretettel közvetítjük ez úton is az otthonlakók köszönetét! 

A működési költségeket kereteken belül tartottuk (1 221e Ft), karbantartásra csak a szükséges, 

minimális összeget költöttük (28e Ft).  

Az önkormányzati támogatás segítségével a gyülekezet, ill. felügyelő úr számára egy 

projektort, egy printert és egy laptopot vásároltunk (357e Ft), amelyek beszerzése már régóta 

szorító kényszert jelentett hiányuk, ill. elavultságuk miatt.  

Hagyományainkhoz híven 2020-ban is támogattunk egy evangélikus iskolát (Szarvas) 30e Ft-

os összeggel.  

A tavaszi félévben két félállású hitoktatónk volt, az ősziben egy teljes és egy félállású; az éves 

hitoktatási támogatást ennek megfelelően fizettük be az Országos Egyház számlájára (275e Ft).  

További kiadásaink: egyházmegyei járulék: 18e Ft, banki költségek: 56e Ft, továbbított 

perselyadományok: 125e Ft. 

Kiadásunk összesen 2020-ban 6 204e Ft volt. 

 

Köszönjük Istennek, hogy az elmúlt nehéz évben is sikerült gazdálkodásunk egyensúlyát 

megőrizni. 

 

 

 

2021. évi költségvetés 

Költségvetésünk tervezésekor nem látható még előre, hogy mikor tud a gyülekezeti élet a 

megszokott gyakorlathoz visszatérni. A megváltozott, korlátozott lehetőségekhez mérten 

szerényen tervezünk, és számolunk azzal is, hogy sok, ma még előre nem látható 

bizonytalansági tényező is módosíthatja terveinket. 
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Bevételek 

Bevételeink fő forrása a gyülekezeti tagoktól származó adományok, egyházfenntartói járulékok 

és a perselypénz. Számítva kis gyülekezetünk tagjainak felelős áldozatvállalására, ezévben is 

szeretnénk a tavalyihoz hasonló nagyságú összeget megkapni. Bízunk benne, hogy a 

továbbítandó adományok mértéke is megfelelő figyelem-felhívás esetén el fog érni egy 

méltónak érzett szintet.  

Saját alapítványunk - lehetősége szerint - bizonyára idén is segítségünkre lesz.  

Számítunk a MEE működési támogatására.  

A tavalyi évhez hasonlóan remélünk LÉM-támogatást kapni a lelkészi illetmény, ill. a ZP SzA 

kifizetéséhez.  

2020-ban Országos Presbitériumunk jóváhagyta parókia-felújítási tervünket, s az elvégzendő 

munkákra 10 millió Ft támogatást szavazott meg számunkra. Nem látható még előre, hogy 

ebből mekkora összeget kapunk meg idén.  

 

Kiadások 

2021-ben is biztosítjuk lelkészünk számára a LÉM szabályrendeletben foglalt, életkori 

kategóriájának megfelelő illetményt.  

A Zelenka P. alapba fizetendő fenntartói nyugdíjjárulék kifizetését remélhetően a LÉM-

támogatás segíteni fogja.  

Bízunk benne, hogy idén nyártól már tudunk olyan rendezvényeket is tartani, amelyek 

alkalmával a résztvevők fizikailag is együtt lehetnek. (Hidegkúti Evangélikus Találkozó, 

hittantábor, családi kirándulások, szeretet-vendégségek, stb.) 

A működési költségek között a gázdíj csökkenésével számolunk, mert a szolgáltató 

túlszámlázása miatt jelentős túlfizetésünk halmozódott fel.  

Ha minden szükséges feltétel adott lesz, a MEE 10M-s támogatásával idén elindítjuk a parókia 

felújítását. (szigetelés, tetőjavítás, vízhálózat-csere, fürdőszobafelújítás). A járványhelyzet sok 

bizonytalanságot rejt, reméljük azonban, hogy Isten segítségével el tudjuk végeztetni az ezévre 

kitűzött munkálatokat. 

Más beruházást nem tervezünk, felszereléseket nem vásárolunk. 

Folytatjuk hagyományunkat: idén is támogatni fogunk egy evangélikus iskolát.  

Egy teljes és egy félállású hitoktatónk van, ennek megfelelően fizetjük a hitoktatási 

hozzájárulást. 

 

Isten segítő gondoskodásában bízva reméljük, hogy ezt az idei nehéz évet egészségünk 

megőrzésével és gazdálkodásunk stabilitásának megtartásával fogjuk zárni.  

 

A 2020-as gazdálkodás minden adata és a zárszámadás, valamint az idei költségvetés minden 

érdeklődő számára hozzáférhető, kérésre (judit.bence@t-online.hu) azonnal elektronikusan 

rendelkezésre bocsátjuk. Áprilistól a teljes dokumentum a lelkészi hivatalban kerül 

elhelyezésre, a járványügyi szabályok adta lehetőségek szerint lesz megtekinthető.  

 

 

Összefoglalásul: 

 

Isten iránti hálával köszönjük meg gyülekezeti tagjaink támogatását. Külön köszönjük azok 

áldozatát, akik az átlagot messze felülhaladóan veszik ki részüket Egyházközségünk anyagi 

terheinek viseléséből, vagy szabadidejük feláldozásával, munkájukkal segítik a gyülekezet 

életét. Annak érdekében, hogy Gyülekezetünk pénzügyi egyensúlyát ne csak a kiemelkedően 

sok munkát végző és igen nagy anyagi áldozatot hozó testvéreink biztosítsák, és bátran legyen 

lehetőségünk a szükséges beszerzéseket megtenni, tisztelettel kérjük minden testvérünket, hogy 

mailto:judit.bence@t-online.hu
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nagy felelősséggel vegyenek részt Gyülekezetünk fenntartásában. Egyházunk vezetőségének 

ajánlása szerint legalább nettó bevételük 1-2 %-a erejéig. (Ilyen kis létszámú 

gyülekezetnél ennyi még sajnos nem tudja fedezni kiadásainkat.) Tisztában kell lennünk 

ugyanis azzal, hogy Országos Egyházunk Gyülekezetünket kisegítő LÉM - támogatása 

csak átmeneti, ezért mielőbb el kell érnünk, hogy kizárólag saját forrásainkból tudjuk 

fedezni lelkészünk javadalmazását és az Egyházközséget terhelő ZP Szolidaritási Alapba 

történő kötelező befizetést is a gyülekezet működtetésével együtt. 

A mai korlátozó körülmények között a legegyszerűbb, leggyorsabb és legcélravezetőbb 

megoldás az Egyházközségnek szánt adományok és egyházfenntartói járulékok eljuttatására a 

gyülekezet folyószámlájára való befizetés.  

Bankszámlaszámunk: 10700718-44914208-51100005 

Ha lehet, kérjük, hogy az évi adományokat és járulékokat az év folyamán elosztva (ne egy 

összegben, és lehetőleg ne az év legvégén) fizessék be híveink. Jobban tudunk tervezni és év 

közbeni kiadásainkat teljesíteni, ha a bevételünk folyamatos.  

 

Az Egyházközségünk céljaira a tavalyi évben nevesített befizetéseket teljesítők számára ezév 

elején visszaigazolásokat állítottunk ki befizetéseikről. Sajnos több visszaigazolást nem tudtunk 

eljuttatni befizetőinkhez, mert elérhetőségüket nem ismerjük. Ezúttal is kérjük mindazokat az 

ebben érintetteket, akik Egyházközségünkkel bármilyen közösséget vállalnak, s befizetésükkel 

részt vállaltak/vállalnak a Gyülekezet fenntartásában, jelentkezzenek be Felügyelőnknél: Békés 

Tamás: bekesfelugyelo@gmail.com  

 

Tisztelettel kérjük, hogy akinek jövedelemadó-köteles bevétele keletkezik, az SzJA 1 %-ával 

támogassa a gyülekezet tagjai által létrehozott alapítványt, a Hidegkúti Evangélikus 

Alapítványt, amelynek adószáma 18104477-1-41. Kérjük, hogy a másik, egyházaknak adható 

1 %-ot a Magyarországi Evangélikus Egyházunknak adják a 0035-ös technikai számon. 

 

Erős vár a mi Istenünk. 
 

 

2021. Április 18.  

 

 

 Fodor Viktor   Békés Tamás   Dobó György 

     lelkész        gyülekezeti felügyelő           másodfelügyelő 

 

 

Dr. Bence Judit    Kuti Imréné 

        elektronikus könyvelő      könyvelő 
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