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Tisztelt Közgyűlés, kedves Testvérek! 
 

A 2015-ös év gazdasági szempontból az egyik legnagyobb megrázkódtatást, egyben a 
legmegszégyenítőbb örömöt is hozta gyülekezetünk számára. Mint arról már istentiszteleti 
hirdetésben is szóltunk, az egy évvel ezelőtti brókerbotrányok egyikének tartalékunk is 
áldozatául esett. Leszámítva a tartalék anyagi biztonságot jelentő voltát, ennek a helyzetnek 
két további negatív hatása lett. Elvesztettük azt a lehetőséget, hogy kisebb-nagyobb átmeneti 
folyó finanszírozási probléma esetén az éppen hiányzó összeget innen pótoljuk ki, másrészt 
elestünk a folyó bevételeink között nem elhanyagolható kamattól is. 

A presbitérium gyors döntéseket hozott. Segítségért elsősorban a gyülekezeti tagokhoz 
fordultunk, de támogatás céljából tárgyaltunk az egyház vezetőivel is. Ugyanakkor 
elhalasztottuk a tervezett rákoshegyi fejlesztést is, és az áldozati vasárnapot a működésünk 
stabilizálására hirdettük meg. 

Kétszer ad, aki gyorsan ad – tartja a mondás, amelynek igazsága ismét nyilvánvalóvá 
vált. A helyzet hirdetésben való feltárását követő 10 napon belül számos adomány érkezett, 
köztük egy 500, egy 250 és két 100 ezres. Több olyan család is elkezdett a felnőtt tagjai után 
egyházfenntartási járulékot fizetni, ahol ez eddig nem volt rendszeres gyakorlat. A karácsonyi 
Kereső Szó mellé tett levélben azon családokat külön megszólítottuk, ahonnan az elmúlt 
néhány évben nem érkezett befizetés. Így közel 50 fővel nőtt meg az egyházfenntartók száma. 
Mindezek eredményeként a 2015-ös év gazdálkodását 2.367.000,- Ft többlettel zártuk. A 
presbiteri ülésekre rendszeresen készítek kimutatásokat az anyagi ügyeink alakulásáról. 
Ebben 2001-ig visszamenőleg elemzem a bevételi és kiadási adatainkat. Az elmúlt 15 évben 
csupán 4-szer fordult elő pozitív egyenlegű évzárás, de ezek között is ekkora többlet még soha 
nem volt. 

Egy ilyen megszorult helyzetben, mint amiben voltunk, az ember csak 
megszégyenülve áll ez előtt az eredmény előtt. Hálát adunk Istennek, hogy velünk volt a 
nehéz időben, és felébresztette sokak felelősségérzetét. Köszönjük az adakozó testvéreknek, 
hogy meglátták gyülekezetünk nyomorúságát, és nem kis áldozatot vállaltak. 
Megtapasztalhattuk azt, hogy sem máskor, sem most nem számíthatunk senki másra, csak 
megtartó Urunkra, és önmagunkra. Nehéz helyzetünkben külső segítséget alig kaptunk, 
kizárólag egyes programokra (pl.: gyerektábor) tudtunk pályázni, és az orgona felújítására 
kaptunk támogatást. Az egyházközség működésének biztosítását nekünk magunknak kell 
megoldanunk. 

A mi elvesztett vagyonunkra is vonatkozik a kárpótlási törvény, az első hatmilliós 
összeget már megkaptuk. 

A fent leírt eseményeknek egyéb következményei is lettek. Alaposan áttekintettük 
egyházközségünk kiadásait, vajon nincs-e pazarlás, túlzó költekezés. Erre a vizsgálatra a 
presbitérium küldött ki egy bizottságot, akik megállapították, hogy a kiadások indokoltak, a 
gazdálkodás takarékos. Ugyanakkor a négy templom és a nagy gyülekezeti ház fenntartása, 
valamint a két lelkész és a világi munkatárs alkalmazása folyamatosan jelentkező jelentős 
anyagi teher, ezek azonban részben a múltból örökölt kötelezettségek, részben a jövő 
építésének zálogai. 

Bízunk abban, hogy a fokozott tájékoztatásnak is pozitív a hatása. A Kereső Szó lapjain 
már évek óta beszámolunk gazdálkodásunkról, az istentiszteleti hirdetésekben folyamatosan 



adunk tájékoztatást anyagi helyzetünkről, és erre a honlap Anyagi ügyeink rovatát 
felhasználjuk. Meggyőződésünk, hogy a pontos elszámolás és a gazdálkodási átláthatóság 
eloszlatja a téves feltételezéseket, és megmutatja az adakozónak, hogy pontosan mire is 
költjük a gyülekezet pénzét. 

A 2015-ös év kiadásai között semmi rendkívüli, szokatlan tételt nem találunk, fizettük a 
rezsit, a lelkészeket, a törvényes adókat és járulékokat. Beruházást nem hajtottunk végre, és 
csak a legszükségesebb javításokat, felújításokat végeztettünk el. 

 
A presbitérium munkája 2015-ben: 

• Összesen 6 alkalommal tanácskozott a testület. 
• Elfogadtuk a 2014-es év zárszámadását és a 2015-ös költségvetést. 
• Határoztunk az áldozati vasárnap meghirdetéséről és annak tárgyáról. 
• A gazdasági krízis jelentkezésekor a presbitérium egy cselekvési tervet fogadott el, amely 

csak részben tudott megvalósulni, mert voltak, akik meghallgattak, segítséget ígértek, de 
segíteni már elfelejtettek. 

• Figyelemmel kísértük a gyülekezet gazdálkodását, lelki életét, a programokat. 
• Elkészült a gyülekezet ingatlan- és ingóságleltára, köszönet érte gondnok úrnak és 

segítőinek. 
• A presbitérium döntött egy saját alapítású alapítvány létrehozásáról, amely a Podmaniczky 

János Alapítvány nevet kapta. Az alapító okirat egyeztetése és a törvényszéki beadás 
2015-ben megtörtént, a bejegyzésről néhány hete kaptuk meg a jogerős végzést. 
 
A tavalyi évben a következő feladatokban vállaltam részt: 

• 21 alkalommal tartottunk elnökségi ülést, ezen kívül 15 különféle tanácskozáson, 
megbeszélésen vettem részt. 

• 3 alkalommal jelent meg a Kereső Szó című gyülekezeti újságunk. Köszönet a 
szerkesztőnek, tördelőnek, cikkíróknak az önzetlen önkéntes munkájukért. 

• Részt vettem az egyházközségünk képviseletében a Podmaniczky János Evangélikus 
Óvoda és Általános Iskola Igazgatótanácsának, valamint a Pesti Evangélikus 
Egyházmegye közgyűlésének munkájában. 

• Részt vettem a regionális és az országos felügyelői konferenciákon, amely alkalmak 
elsősorban találkozásra és tapasztalatcserére szolgálnak. 

• Nyárra megérkezett a Földhivatali bejegyzés a keresztúri templomtelek átalakításáról, így 
jogilag nincs akadálya annak, hogy a kolumbárium építési engedélyét beadjuk. Sajnos 
kiválasztott építészünk a vártnál elfoglaltabb, de bízunk az engedélyezési eljárás 
mihamarabbi elindíthatóságában. A Főpolgármesteri Hivatalban is egyeztettünk a 
tervekről, szándékunk és elképzelésünk támogatásra talált. 

• Egyeztetéseket folytattunk a ligeti telek szociális célú hasznosításáról, de a megbeszélések 
megakadtak az Országos Iroda munkatársainak leterheltsége miatt. Igyekszünk ezt a szálat 
újra és újra felvenni. 

• Aktívan segítem a finn testvérgyülekezeti kapcsolatok építését. 
• Részt vettem a presbiteri csendesnap és sok más gyülekezeti alkalom szervezésében. 
• Elkezdtünk foglalkozni a keresztúri templom akadálymentesítésével is, de nagyon nehéz a 

jogszabályoknak megfelelő, és a templomhoz illeszkedő megoldást találni. Jelenleg is 
szakértő bevonásával keressük a legjobb lehetőséget. 

• Időm függvényében igyekeztem támogatni a Melczer János Alapítvány munkáját. 
• Bár nem tartozik a felügyelői feladatok közé, de megemlítem, hogy rendszeresen segítek 

az úrvacsoraosztásban, szervezem a Középkör alkalmait, elindítottuk az örömteli módon 



igen népszerű Luther-olvasókört és néhány alkalommal igehirdetéssel is szolgáltam a 
gyülekezetben. 
 
Gazdálkodásunkról: 

• Pénzügyeinkről a Kereső Szóban szoktam beszámolni, ez idén – a korai Húsvét miatt – a 
pünkösdi számra marad. 

• 2015-ben az összes bevételünk 17.955.000,- Ft volt, amelyből 12.864.000,- Ft, azaz 
71,6% származott a gyülekezeti tagoktól. Kiadásunk összesen 15.588.000,- Ft volt, így a 
tavalyi évet 2.367.000,- Ft pozitív eredménnyel zártuk. Elemzéseim során 
megállapítottam, hogy az elmúlt 15 évben ilyen magas összeg a gyülekezeti tagoktól még 
nem folyt be, de – mint látható – még így sem fedezte ez a kiadásainkat. Folyamatosan 
külső segítségre szorulunk, ami nem jó. 

• Sok utánajárással sikerült kijárnom, hogy Nagy András világi alkalmazottunk bérének és 
járulékainak kigazdálkodásához 12 hónapra 90%-os támogatást kapjunk a munkaügyi 
központtól munkahelymegőrzés címén. 

• Külső segítségként kaptunk az Önkormányzattól a hegyi vizesblokk kialakítására 220 eFt-
ot, és a Pesti Egyházmegyétől ugyanerre a célra 800 ezret, valamint a noormarkkui 
testvérektől is érkezett 2000 €. Ezeken felül kaptuk a munkahelymegőrző támogatást, 
tavaly közel 700 eFt összegben. 

• Többször is szorgalmaztam a gyülekezetben a sáfári szolgálat felújítását, de ötletem 
egyelőre – nyilván jelentkezők híján – nem valósult meg. 

• Fejlesztést nem tudtunk végezni, karbantartási feladatként a keresztúri orgonára költöttünk  
• A tavalyi áldozati vasárnapot a gyülekezet működésének támogatására hirdettük meg 

1.714.000,- folyt be. 
• Az idei pénzügyi tervet sikerült úgy összeállítanunk, hogy az is kis pozitív egyenleget 

mutat, de ehhez szükség van a testvérek folyamatos áldozatkész szeretetére. 
 
Köszönetemet fejezem ki minden gyülekezeti munkatársnak és presbiternek, hogy felelősen 
hordozzák gyülekezetünk terheit. Herzog Ferenc gondnok úrnak, Himesné Paulik Enikő 
könyvelő és Cseppelyné Gébele Gabriella jegyző asszonynak, a számvevőszék elnökének és 
tagjainak köszönöm áldozatkészségüket, alaposságukat, cselekvő szeretetüket. 
 
Hálás vagyok Istennek, hogy a lelkészeinkben olyan szolgatársakat állított gyülekezetünk 
élére, akikkel őszintén, testvéri módon tudunk együtt gondolkodni, dolgozni. Kérem az Urat, 
hogy használja fel őket megújító munkájában. 
 
Urunk megbocsátó kegyelmébe ajánlom gyarlóságaimat, és kérem, hogy áldása nyugodjon a 
gyülekezetünkön! Kérem jelentésem elfogadását. 
 
 
 Zászkaliczky Pál 
 felügyelő 


