
B3B2

A Budakeszi Evangélikus Egyházközség létre-
hozott egy alapítványt, amely a - templom fel-
épülését követően - hitéleti, kulturális, zenei
és ifjúsági alkalmakat, szükség esetén a rászo-
rulókat támogatja, további anyagi támogatáso-
kat tud befogadni, pályázatokat benyújtani. 

Budakeszi Evangélikus Templomért Alapítvány

2092 Budakeszi, Felkeszi u. 6.
Adószám: 18912470-1-13

Bankszámlaszám:
1 1 7 4 2 3 4 8 - 2 1 4 5 4 0 3 3 

e-mail:  admin@evangelikustemplom.hu

www.evangelikustemplom.hu

Kuratóriumi elnök: 
Virágh Beáta

SZJA 1+1%

Tudod-e, hogy a Magyarországi Evangélikus 
Egyházat és gyülekezetünk Alapítványát is 
könnyedén támogathatod?

Az összevont adóalap után befizetett személyi jövede-
lemadód 1+1%-áról minden évben rendelkezhetsz. Ez azt 
jelenti, hogy a befizetett adód 1+1%-ának célzott felhasz-
nálásáról te magad önállóan dönthetsz.

Amennyiben az evangélikus közösséget szeretnéd támo-
gatni ezen a módon, akkor úgy jársz el a legjobban, ha
az első 1% kedvezményezettjeként az országos egyházat, 
a második 1% kedvezményezettjeként alapítványunkat 
jelölöd meg.

Hogyan tudok rendelkezni?

A megszokott, „klasszikus” adóbevallási módszerek mellett 
elsősorban az elektronikus megoldást, azaz az e- SZJA 
(eszja.nav.gov.hu) webes felületet javasoljuk, hiszen itt
a felajánlás sikeréről egyből visszajelzést kaphatsz.

A Magyarországi Evangélikus Egyház támogatása

Az első 1%-kal egyházunkat az ún. technikai szám meg-
adása révén támogathatod. Ez a felajánlás visszavonásig 
érvényes, azaz ha idén beállítod a technikai számmal 
rendelkező egyházat, mint kedvezményezettet, akkor 
megbízásod jövőre is élni fog.

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma:  0035

Alapítványunk támogatása

A második 1%-kal gyülekezetünk alapítványát támogat-
hatod. Mivel ez – az egyháztól eltérően – nem rendelkezik 

technikai számmal, ezért a felajánlás csak egy bevallási 
évre érvényes,  azaz a rendelkezést minden év május 
20-áig meg kell tenned, technikailag ugyanúgy, mint az 
egyházi támogatásról szóló rendelkezésnél.
Adószám: 18912470-1-13

Hogyan támogathatom még az Alapítványt?

Egyszeri vagy rendszeres átutalással is tudod támogatni 
az Alapítványt. A befolyt összegekről a Presbitérium érte-
sül. Az adományok az Alapító okirat, valamint a kuratórium 
döntése alapján kerülnek felhasználásra. A kuratórium 
elnöke és tagjai egyben a presbitérium tagjai is.

További támogatási forma az önkéntes munka. Örömmel 
várjuk a segítő munkatársak jelentkezését, akik szerve-
zői feladatokban vagy az online felületeink kezelésében 
szívesen segítenek.

További támogatási lehetőségek itt:
www.evangelikustemplom.hu 

A Gyülekezetnek vagy az Alapítványnak adjam 
adományomat?

Elsősorban az egyházfenntartói járulék befizetését kérjük 
a Budakeszi Evangélikus Egyházközség részére!

Amennyiben ezen felül is módodban áll anyagiakkal támo-
gatni, úgy döntésed szerint adhatod az Egyházközségnek 
vagy az Alapítványnak is. Mindkét esetben a gyülekezet 
céljait támogatod.

Kérdés esetén keresd: 
Lacknerné Puskás Sára, lelkész

Alapítványi  információk Alapítványi információk
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Tudod-e, hogy gyülekezetünk – az ország többi 
gyülekezetéhez hasonlóan – a gyülekezeti 
tagok anyagi támogatásával saját magát tartja 
fenn?

Bevételeink zömét az egyházfenntartói járulék, az adomány 
és a perselypénz jelenti, amelyből az alábbi költségeket 
fedezzük:

 •   a lelkész fizetését és a hitoktatók fizetésének egy részét;
 •   a hitoktatás és a gyülekezeti alkalmak költségeit;
 •   az új templom rezsijét, a templom és parókia épületének
     karbantartását;
 •   a lelkész hivatalos útiköltségét, a szolgálati autó fenntartását;
 •   minden egyéb, kisebb-nagyobb kiadást.

Ezen felül az országos egyháztól ún. működési támoga-
tásban részesülünk, ugyanakkor az államtól ettől az évtől 
már nem kapunk támogatást. További külső forrásokat 
kizárólag pályázati úton, alkalmanként van lehetőségünk 
gyűjteni.

Mennyi az egyházfenntartói járulék összege?

A presbitérium azt kéri, hogy minden aktív kereső gyüle-
kezeti tag havi 2.500 Ft-ot vagy – magasabb jövedelem 
esetén – havi jövedelmének 1,75%-át fizesse be egyház-
fenntartói járulékként.

Ezt családonként egy összegben, havonta utalva célszerű 
teljesíteni. 

Nyugdíjas testvéreinktől – anyagi lehetőségeikhez mérten 
– havi 1.500 Ft-ot kérünk.

Egyházközségi információk Egyházközségi információk

Miért fontos, hogy név szerint fizessek, és ne csak 
a perselybe dobjak be egy nagyobb összeget?

Egyházi törvényeink értelmében az rendelkezik gyülekezeti 
tagként szavazati joggal, aki betöltötte a 18. életévét, és 
igazolhatóan fizetett egyházfenntartói járulékot és/vagy 
adományt. A perselybe dobott pénz ugyan jelentős bevételi 
forrás a gyülekezet számára, de a befizető személye érte-
lemszerűen rejtve marad.

Tudod-e, hogy a gyülekezeti tagoktól befolyt
összeg éppenhogy fedezi a működési
költségeket?

Ha felújítás, beruházás szükséges a templomban, a paróki-
án vagy a gyülekezeti teremben, azt csak (önkormányzati, 
egyházi, állami) pályázatokból tudjuk fedezni.

Hogyan fizethetem az egyházfenntartói járulé-
kot vagy adományt,  illetve – templomi alkal-
mak hiányában – a perselypénzt?

   1)  Készpénzben személyesen a pénztárosunknál az   
       istentiszteletek után.

   2)  Átutalással a Budakeszi Evangélikus Egyházközség
        gyülekezeti számlájára, a közlemény rovatban a név
        és a lakcím feltün tetésével,  valamint azt is meg kell
        jelölni, hogy  egyházfenntartói járulék vagy adomány
        az utalt összeg.

   3)  Online a perselypenz.hu internetes adományozó 
        honlapon keresztül, az „Egyházközség” rovatban 
        megjelölve a Budakeszi Evangélikus Egyházközséget,
        a „Melyik részének?” sorban pedig az anyaegyházat.
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