Az „Egyetemi Gyülekezetért” Alapítvány
2004. évi Közhasznú jelentése
és
fenntartani.
Az
irodahelyiség
megteremtette a legalapvetőbb feltételeket
a gyülekezet saját lábra állásához.
Szeretnénk, ha ez a jövőben biztosítaná az
alapítvány és a gyülekezet jobb
elérhetőségét, lehetőséget adva a lelkész és
a gyülekezet vezetői tevékenységének
megkönnyítésére
Ebben az évben Alapítványunk
szervezte a XI. Országos Egyetemista és
Főiskolás
Konferenciát.
2003.
augusztusában a verőcei konferencia
„Életre
hívás”
címmel
került
megrendezésre. Ennek keretében szó volt
az egyház közéleti szerepvállalásáról,
kulturális tevékenységének kérdéseiről, a
református oktatás kihívásairól és a
misszió különböző formáiról, problémáiról
Gyülekezetünk havonta megjelenő
lapja a Sószóró, amelyen keresztül ismét
sokakat elérhetünk, és egyben lehetőséget
biztosíthatunk
a
fiatal
író-,
és
költőpalántáknak tehetségük bemutatására.
Ez az újság egyrészt fóruma annak a
szellemi műhelynek, amivé a lelki
közösség mellett válni szeretnénk,
másrészt lehetőséget biztosít arra, hogy
egymás talentumait a cikkek és
beszámolók révén is megismerjük.
A történelmi felekezetek Egyetemi
Gyülekezeteivel igyekezünk összehangolni
munkánkat melynek része az is, hogy
minden szemeszter elején közösen
tervezünk
olyan
alkalmakat,
ami
lehetőséget jelent az egymással való
ismerkedésre (kiscsoportos találkozó,
közös
istentiszteletek,
konferenciák).
Móron
Egyetemi
Pasztorációs
Konferenciát szerveztünk „Evangélizáció a
felsőoktatásban”
címmel,
hogy
megismerjük
egymás
gondjait
s
kapcsolatokat ápoljunk az országban
illetve a határon túli egyetemi munkában
résztvevők között.

Beszámoló az „Egyetemi
Gyülekezetért” Alapítvány 2004.
évi közhasznú tevékenységéről
Az „Egyetemi Gyülekezetért” Alapítvány
1999. júliusában került bejegyzésre a
Fővárosi Bíróságon. Az alapítványt azzal a
céllal hívtuk életre, hogy a Dunamelléki
Református
Egyházkerület
missziói,
katechetikai
és
értelmiségnevelő
munkájának részeként működő Budapesti
Református Egyetemi és Főiskolai
Gyülekezet
munkáját
támogassa.
Feladataink közé tartozik a szorosan vett
hitéleti alkalmak (istentisztelet, bibliaóra)
pénzügyi támogatása mellett (terembérlet,
plakátok, stb.), a gyülekezeti munka
minden olyan területének segítése, amely
részben a református értelmiség képzését,
részben az egyetemi korosztály szélesebb
körű megszólítását célozza. Miután a
gyülekezet
egy
igen
nehezen
megszólítható,
és
az
egyházi
szerveződések iránt csak kis mértékben
fogékony réteghez, az egyetemistákhoz
szeretne minél szélesebb körben eljutni,
ezért különösen is fontosnak tartottuk,
hogy
ötletes,
dinamikus,
vonzó
közösségként
tudjon
a
gyülekezet
megjelenni.
Az
Alapítvány
az
elmúlt
esztendőben is elsősorban a Budapesti
Református Egyetemi és Főiskolai
Gyülekezet programjait és rendezvényeit
támogatta.
Rendszeres
alkalmaink
látogatói számára egyre több lehetőség
kínálkozik (pl. Reggeli áhitat, Felnőtt
hittan, Kedd esti Kálvin Klub, Szívvellélekkel,
Budapesti
Ökumenikus
Beszélgetéseket
(BÖBE),
filmklub,
tánciskola). Komoly segítséget jelentett a
munkában egy újabb polgári szolgálatos
fiatal költségeinek fedezete. Változatlan
célkitűzésünk, hogy az egyre színesedő
gyülekezeti munkához nélkülözhetetlen
infrastrukturális hátteret segítsünk kiépíteni
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Jogi körülmények

Az egyszerűsített mérleg tételeinek
részletezése:

Az „Egyetemi Gyülekezetért” Alapítvány
1999. július 9-én jött létre a Fővárosi
Bíróság
7578.
sorszám
alatti
nyilvántartásba vételével. A bejegyzéssel
egy időben közhasznú minősítést is kapott.
Az Alapítvány alapítója Kovách Tamás
(2017 Pócsmegyer, Bocskai tér 6.).
Az Alapítvány képviseletére jogosult Tarr
Zoltán (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 8.),
Kállay Katalin (2092, Budakeszi, Szász u.
41.).
Az Alapító által rendelkezésre bocsátott
alapító vagyon 200 eFt.
Az Alapítvány 2004-ban vállalkozási
tevékenységet nem folytatott.
A vezető tisztségviselők juttatásban nem
részesültek.
Az átlagos statisztikai állományi létszám 0.
Az Alapítvány 2004-ben költségvetési
támogatásban nem részesült.

Eszközök
A befektetett eszközök között 447 eFt
értékben tárgyi eszköz (fénymásológép,
számítógép, diktafon, bútorok, fax,
írásvetítő) került kimutatásra.
Az Alapítvány forgóeszközeinek értéke
1.173 eFt. A pénzeszközök értéke 1.159
eFt, amely összegből 203 eFt készpénz és
956 eFt bankszámlán lévő pénzeszköz.
Követelések között 14 eFt Adóhatósággal
szembeni követelés került kimutatásra.
Források
Az Alapítvány induló tőkéje 200 eFt.
A tőkeváltozás 1.647 eFt,
2004-ben az alaptevékenységből származó
eredmény -237 eFt.

Az eredménylevezetés tételeinek
részletezése
Pályzati úton a Magyarországi Református
Egyháztól 50 eFt támogatást kapott az
Alapítvány
a
nyári
vizi
tábor
megrendezésére.
Az egyéb bevétel 30 eFt pénzintézettől
kapott kamat. A közhasznú célra,
működésre kapott támogatásból 95 eFt
magánszemélyektől, 299 eFt egyéb
szervezettől, 42 eFt a Fővárosi Munkaügyi
Központtól és 65 eFt a felajánlott személyi
jövedelemadó 1%-ából származik.
A közhasznú tevékenység költségei között
40 eFt anyagjellegű ráfordítás, 60 eFt
személyi jellegű egyéb ráfordítás, 159 eFt
értékcsökkenési leírás, 970 eFt egyéb
ráfordítás került kimutatásra.
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Beszámoló az Egyetemi Gyülekezetért Alapítvány Tevékenységéről
Az elmúlt év a gyülekezet életében (nem először) az újrakezdés éve volt. A 2003 őszétől
elindult előkészítő munka, amelyet a gyülekezet lelkipásztorai a presbitériummal együtt gondoltak
végig, a tavalyi év tavaszán érett programmá. A célok megjelölésében fontos hangsúlyt kapott a
gyülekezetszerűség, a missziói kezdeményezés, és kulturális kapcsolópontok keresése.
Istentiszteletek, közösségi élet: A szerdai istentisztelet változatlanul a gyülekezet központi
és meghatározó alkalma. Az istentiszteletek lényegében a szokásos módón, legtöbbször meghívott
igehirdetőkkel, a „hagyományos” liturgiával folyták. A tavaszi félév témája a Szentlélek munkája volt. A
témaválasztásban mindenképpen szerepet játszott az a gyülekezet Lélek és Ige általi
dinamizálásának vágya. Tulajdonképpen szerves folytatása volt ennek a témának az őszi sorozatunk,
melynek címe: „Erő és Erőtlenség” volt. Örömmel állapíthattuk meg, hogy tavasszal az istentiszteletek
látogatottsága további emelkedést mutatott, amely elérte 80-90-en főt is.
Az istentisztelethez kapcsolódva az énekkar és a színjátszó kör szolgálata gazdagította az
istentiszteleteinket. Mindkét szolgálati ág 2004-ben kezdte el működését. Köszönet ezért Koós Anita
karvezetőnek és ifjú írónknak, Magyary Ágnesnek. Emlékezetes pillanatokat éltünk át az év végén,
amikor un. „nagy családi” karácsonyi ünneplésre hívtuk össze a régi és az új egyetemi gyülekezetek
tagjait.
Ettől a félévtől un. keresők istentiszteletét tartunk, amely tartalmi és formai szempontból is
igyekszik megcélozni a hitben és az egyházban járatlanokat. Ezeken az istentiszteleteken szolgál a
gyülekezet 7 főből álló ifjúsági zenekara is.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy egyre népesebb részvétellel zajlik az istentiszteletek előtti
imaközösség.
Evangélizáció: Új kezdeményezés volt egy keresők számára kigondolt beszélgetős,
evangélizációs sorozat elindítása. Isten iránti hálával konstatálhatjuk, hogy a kezdeményezés a
gyülekezet széles köreit aktivizálta, és viszonylag sok új arcot hozott a gyülekezet közelébe. A sorozat
keretén belül tíz héten és egy hétvégén keresztül igyekezetünk az evangélium alapigazságait
emberközeli módon átadni. A kurzus elvégzését követően, illetve párhuzamos felkészítés nyomán
hárman részesültek a keresztség sákramentumában. Az átlagos részvétel 30-35 fő volt a tavaszi
kurzuson. Az őszi kurzust már kevésbé éreztük olyan lendületesnek, mint az előzőt, de nem érezzük
hiábavalónak erőfeszítéseinket, sőt néhány esetben láthatjuk a magvetés ígéretes hajtásait is. Ettől a
félévtől „E3” néven (Evangéliumot Egyszerűen Egyetemistáknak) egy más típusú, inkább a
gyülekezetbe járók igényeit megcélzó sorozatba kezdtünk, amely azonban hasonlóan lendületes és
személyes beszélgetési forma.
Ősztől Győrffy Eszter vezetésével elindult a Béta kör névre „hallgató” házi bibliacsoport, amely
az idősebb egyetemistákat, de inkább a fiatal felnőttek számára biztosít kötetlen bibliaórai közösséget.
Kulturális élet: Csütörtöki napokon tartottuk az un. klubnapunkat. A Ráday Pinceklub adott
otthont a „Keresztyén vagyok, jazzt zenélek” sorozatnak, amelyen egyházi kötődésű jazz muzsikusok
zenéltek, illetve beszélgettek velünk a jazz, egyház, „Isten határkérdéseiről”. Csere Dániel is itt tartotta
szokásos filmklubját kéthetente Bölcsföldi András teológiai spirituálissal karöltve. Mindkét program
népszerű és sikeres sorozat volt. Ezen a helyen érdemes megjegyezni, hogy teológia spirituálisa és
néhány lelkes alsóbb éves teológus révén ismét erősödik a gyülekezet és a teológia kapcsolata.
Hosszú idő után először lesz teológus tagja gyülekezetünk presbitériumának.
A régi hagyományokat folytatva szerveztük meg a testvér egyetemi gyülekezetekkel
(katolikus, evangélikus) és a KÖD-del a Mikulás-bált, amin kb nyolcvanan vettek részt. Több mint 60
ember jelent meg a gyülekezeti farsangunkon.
A közösségi programok sorába kívánkozik a tavaszi váci, és az őszi emmausi konferenciánk.
Ez előbbinek a hivatás, az utóbbinak az önismeret volt a témája. Mindkét alkalommal több, mint 30
fiatal vett részt a programon. Tíz fős delegációval képviseltettük magunkat az egyetemi gyülekezetek
kolozsvári találkozóján. Az idei találkozót Budapest szervezte Csillebércen. A találkozó záró
dokumentumát a jelentéssel együtt szeretnénk átadni.
Gyülekezetünk rendszeres szolgálata még a Sószóró újság szerkesztése és terjesztése a
gyülekezeti tagok között. Külön köszönet illeti Schmidt Zsuzsát, Riskó Zsófiát és Csere Dánielt az
igényes és kemény munkáért, amelyet hónapról-hónapra töretlen lelkesedéssel végeznek.
Hagyományos ökumenikus kapcsolatainkat igyekeztük ápolni, bár meg kell jegyezni, hogy
bizonyos programok kifulladni látszanak. Ilyen például az egyetemi oktatók adventi/böjti csendes
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napja. Egyre népszerűbbnek mondható másrészről az adventi és a böjti ökumenikus imanap.
Viszonylag népes, 25-30 fős látogatottság mellett zajlottak a BÖBE néven ismert ökumenikus beszélgetések, amely a KÖD-del (Keresztény Ökumenikus Diákegyesület) való kapcsolatunk legkézzelfoghatóbb gyümölcse. Igyekeztünk továbbvinni a Tavaszi Hajtás, illetve az Őszi Mosolyszüret
fantázianevet viselő ökumenikus, játékos és sportos megmozdulás ötletét. A tavaszi sportnap
kifejezetten jó hangulatú és közösségépítő volt. Aktív részesei voltunk az egyetemes imahét záró
alkalmának is.
Nyáron 23 fő részvételével tartottuk meg szép emlékű bodrogi kenutúránkat. Hálaadással
mondhatjuk, hogy az „egy hajóban evezés” élménye több értelemben is elősegítette a gyülekezeti
tagok társas kapcsolatainak kiteljesedését.
A nyári egyetemista konferencia sajnálatos módon nem valósult meg, de számosan mégis
összejöttünk a különböző egyetemi gyülekezetekből, hogy a hagyományos egyetemista konferenciák
küldetését, szerepét, szervezésének módját újragondoljuk. Reméljük, hogy az idei konferencia
igazolni fogja várakozásainkat, amelyet Kecskeméten szervezünk meg.
Gyülekezetünkből több mint tucatnyian vettünk részt az őszi regionális Csillagpont találkozó
szervezésében.
Fontos eseménye volt a gyülekezetnek a mozgássérültekkel közös karácsonyozásunk.
Számos diakóniai lelkületű gyülekezeti tag és a színjátszó csoport igyekezett széppé tenni az ünnepet
a Csákányné Sebor Adrienne vezette mozgássérült csoport számára.

Az egyszerűsített, közhasznú beszámoló mérlege
Előző év
ESZKÖZÖK (aktívák)

Tárgyév
1.898

1.620

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

543
0
543

447
0
447

1.355

1.173

56

14

1.299

1.159

FORRÁSOK (passzívák)

1.898

1.620

C) SAJÁT TŐKE
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III.Lekötött tartalék

1.840
200
1.642

1.610
200
1.647

-2

-237

0

0

58

10

58

10

IV.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
V.Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből
D) TARTALÉK
E) CÉLTARTALÉK
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Tájékoztató adatok a közhasznú beszámoló eredménylevezetéséhez
Előző év
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A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

383

60

383

60

138
177

40
159

1.340

970

1. Bérköltség
ebből: megbízási díjak
Tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B) Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
C) Értékcsökkenési leírás
D) Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
E) A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg
rendezett)
ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint
kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott
támogatás
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Az egyszerűsített, közhasznú beszámoló eredménylevezetése
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE(I+II)
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4)
1. Közhasznú célra, muködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) államháztartás más alrendszerébol
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1)
D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2)
E) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

Előző év Tárgyév
2.036
992
2.036
992
1.074
912

1.074
935

912
50

27

30

0

0

2.036

992

2.038
1.861
177

1.229
1.070
159

0

0

175
175
0

-78
-78
0

-177
-177
0

-159
-159
0

I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B/1-F/1)+H/2

0

0

J. FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ

0

0

-2
-2

-237
-237

0

0

G) TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1+2)
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)
H) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (1+2)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)

K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
A szervezet székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 3.
Adószáma:
18166253-1-43
Kelt.:Budapest, 2005.02.23.
.................................
a szervezet vezetője
(képviselője)

6

