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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A katolikus egyház zsinati szellemű teológiai és lelkipásztori megújulásának és az egyházak közötti
párbeszédnek az elősegítése.
Az Egyházfórum című folyóirat kiadása. 
Fórumok, író-olvasó találkozók szervezése.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Folyóirat kiadás

Közhasznú tevékenység megnevezése: Folyóirat kiadás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§(1) 7. pont: Kulturális és
közművelődési tevékenység

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Lakosság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Tárgyévben is folyamatosan megjelent az 1986-ban indult Egyházfórum című folyóirat. 
Az évi négy szám súlyponti témái az alábbiak voltak: 1. Politikai kereszténység és felszabadításteológia; 2.
Egyházi vezetők a szegénységről és szegényekről; Luther és a felszabadításteológia 3. A fogságba esett pápa;
Az európai integráció és a keresztény értékek 4. Lángoló Amazónia. Égető gondok és megoldáskeresés: viri
probati

2.2. Felnőttképzés, ismeretterjesztés

Közhasznú tevékenység megnevezése: Felnőttképzés, ismeretterjesztés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§(1) 7. pont: Kulturális és
közművelődési tevékenység

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Lakosság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 130

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2019. december 4-én volt a "Bátorság az egyházért" emlékplakett ünnepélyes átadása Budapesten, a
Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség központjában, amelyet az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma ez
alkalommal Honti Irén evangélikus lelkésznek ítélt oda a hátrányos helyzetűek és a megalázottak érdekében
végzett sokoldalú és reményt adó tevékenységéért. Honti Irén Kiskunhalason teljesít lelkipásztori szolgálatot.
Munkája során különös figyelemmel fordul a nehéz helyzetbe jutottak felé. Pártfogásába vesz állami
gondozott gyerekeket, szociálisan hátrányos helyzetű családokat, lankadatlan elkötelezettséggel látogatja a
kórházi betegeket, börtönbe került nőket vagy a menekülttáborban sínylődőket.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
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Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Nem volt semmiféle juttatás 0 0

Összesen: 0 0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Vezető tisztségviselők nem kaptak juttatást 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 1 310 1 060

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

77 69

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

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

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 1 233 991

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 304 1 055

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 304 1 055

K. Adózott eredmény 6 5

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X

(két évi bevétel átlaga)   

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   
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Mutató
teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X

(közhasznú ráfordítások aránya)   

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

(közérdekű önkéntesek száma)   

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak: 
Tárgyévben is folyamatosan megjelent az 1986-ban indult Egyházfórum című folyóirat. 
A "Fidentia pro ecclesia" (Bátorság az egyházért) emlékérme ünnepélyes átadását követően különböző
felekezetű keresztények között szerveztünk beszélgetést az egyházak szociális szerepéről és társadalmi
felelősségéről.

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

Nincs táblázat felvéve a fejezethez.
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