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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A szervezet két városban, Győrben és Budapesten végzi cél szerinti tevékenységeit.  

A programok készségfejlesztő foglalkozásokat biztosítanak kisgyermekeknek és szüleiknek. 

Esélyegyenlőség megteremtését célozzák munka nélkül vagy alacsony jövedelemből élőknek. Minden 

program keresztény értékek alapján, befogadó légkörben zajlik a teljes embert tekintetbe véve, 

holisztikus megközelítéssel. Egymás kölcsönös tiszteletben tartása és a türelem alapértékek.  

Heti rendszerességgel tartott programok: gyermekotthoni foglalkozások (Győr), szabad metodista 

istentiszteletek (Győr, Budapest), magyar és angol nyelvű bibliatanulmányok (Győr, Budapest), 12 

lépéses támogató csoportok, zeneovi 2-3 éveseknek, baba-mama torna. Időszakos programok: tematikus 

csoportok nőknek és férfiaknak, kulturális és ismeretterjesztő rendezvények (irodalmi és zenei estek, 

kirándulások, filmvetítések, múzeumlátogatások, stb). Életvezetési konzultációk szociális kérdésekben, 

álláskeresési szaktanácsok, lelki zavarokkal küzdők szakemberhez irányítása. 

Összesen kb. 180 személy tartozik az alapítvány baráti körébe, a tevékenységekben rendszeresen 

résztvevők száma 120. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2015-ben ünnepelte 15 éves évfordulóját az ingyenes angol nyelvtanfolyam, melynek a XI. kerületi 

Újbudai Humánszolgáltató Központ folyamatosan biztosítja a termet. Átlagosan 30 személynek biztosít 

ingyenes angol nyelvtanulási lehetőséget. 2015-ben a Központban dolgozó munkatársak részére is 

indult angol nyelvlecke. 

2.1. Angol nyelven folyó oktatási tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Angol nyelvtanfolyam Újbudai Humánszolgáltató 

Kpban 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

oktatás 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Álláskeresők, alacsony jövedelemből élők, 

magányosok  

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Folyamatosan tartott angol nyelvtanfolyam és olvasócsoport olyan személyeknek, akik életútja 

megtorpant, álláskeresésben vannak. Az angol nyelv mélyebb megismerésével esélyeik javulnak. 

Szabadidő hasznos eltöltése, készségfejlesztés, közösségi hovatartozás megteremtése. 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

támogatás, adományozás 60 0 

Összesen: 60 0 
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4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 0 0 

Összesen: 0 0 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 9 121 11 666 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 80 95 

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)] 9 041 11 571 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 9 262 11 572 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 8 111 9 084 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 202 

K. Adózott eredmény - 141 94 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 10 12 

 

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  

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

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

Társadalmi támogatottság mutatói     

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

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

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

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
Állandó programok Győrben  gyakoriság 

Bibliatanulmány angol nyelven  hetente 

Adománygyűjtés, továbbadás/Táp      folyamatosan 
 

FMC/Szabad Metodista Gyülekezet 
Győrben 

 hetente 

Gyermekotthoni foglalkozások  hetente 

Női csoport "kávészünet"  havonta 

Állandó programok Bp XI.ker.    
FMC/Szabad Metodista  
Gyülekezet  

hetente  

FMC/Bibliatanulmány   hetente  
FMC/Oktatási Konferencia, 
Kirándulás  évente 

Évnyitó grill party  évente 

Közhely Matiné  félévente 

Life Bridge Angol tanfolyam   hetente  

Life Bridge Olvasócsoport  hetente  

Life Bridge Fagyis Angol  évente  

Irodalmi est, Zenei est   félévente 

Férfireggeli   félévente 

Női kreativ teadélután  félévente 

Közhelybarátok Karácsonya  évente 
Kísérés, életvezetési tanácsok, 
szociális segítés 

 folyamatosan 

Helyreálló csoport   hetente 2  

Diridongó - Zeneovi  hetente  

Baba - Mama Torna  hetente 

Női torna   hetente  

Szervezeti tagság    
Wesley Teológiai Szövetség 

Magyar Evangéliumi Szövetség 

  
 Kommunikáció, Kiadványok    

Mailchimp elektronikus hírlevél  
 www.eletkenyere.org  
 www.közhely.hu  
 www.helyreallas.hu   
 Statisztika    

Önkéntesek össz létszáma   23 fő 

Ebből rendszeresen aktív  23 

         Ebből önkéntes szerződéssel   12 

Önkéntesek  óraszáma 2015-ben  4686 óra  

Önkéntesek munkájának  értéke  3.074.016 HUF 

Az alapítvány programjaiban résztvevők 
száma 2015-ben 

 
120 fő 

http://www.eletkenyere.org/
http://www.közhely.hu/
http://www.helyreallas.hu/
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7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. Ilyen programban a szervezet nem vett részt. 
 

Támogatási program elnevezése: Ilyen programban a szervezet nem vett részt.  

Támogató megnevezése:   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama:   

Támogatás összege  (1000HUF)   

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  

 -tárgyévben felhasznált összeg:  

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 0 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 


