
Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány

2007 évi Közhasznúsági Jelentése

A Fővárosi Bíróság 2001. május 4-én kelt, 11.Pk.67205/91/14 sz. végzése szerint 1998. jan. 1. napjától 
kezdődően közhasznú fokozatú alapítvány. Ennek alapján 2007-ban mint közhasznú szervezet műkö-
dött.

Közhasznú tevékenység(ek) 2006-ban
Az Alapítvány az alapító okirat szerint egyféle közhasznú tevékenységet végez: Ismeretterjesztés 

a keresztyénség alapvető igazságainak tárgykörében a magyarországi otthonokban.
2007-ban e tevékenység keretében önkéntes (és részben főállású) munkatársaink az Alapítvány 

szórólapjaival felkerestek 6 településen (településészen) 10´800 otthont. Postai terjesztés ebben az év-
ben sem volt. A megszólított illetve velünk más módon kapcsolatba került családokból 32 személynek 
küldtünk  díjmentesen  további  írásos ismeretterjesztő  kiadványainkból.  Nekik  és a korábban velünk 
kapcsolatba lépett személyeknek, valamit a munkánkban közreműködő gyülekezeteknek, magánsze-
mélyeknek elküldtük, átadtuk összesen az alábbi kiadványokat, valamennyit díjmentesen.
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Fordulópontok .......................................................................................................  269 db
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R. Bennett: Isten keresése ......................................................................................  18 db

Bevételünk és kiadásunk  csak a közhasznú tevékenység keretében volt, vállalkozási tevékenységet 
nem végeztünk. Az alapítvány a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi ön-
kormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, (egész-
ségbiztosítási önkormányzattól) és mindezek szerveitől támogatást 2007-ben sem kapott.

Forint és deviza (valuta) bevételeinket, kiadásainkat a mellékelt táblázatok foglalják össze. Részle-
teit a naplófőkönyv tartalmazza.

Az Alapítvány Kuratóriuma szolgálatát önkéntesen,  díjazás nélkül végezte, nem éltek az alapító 
okiratban foglalt költségtérítési lehetőségükkel sem.

Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről:

Munkánk 2007-ben 15 éves lett.  Munkatársainkkal  csendes hétvégén adtunk hálát az elmúlt 
évekért. Az év folyamán 10 település(/rész) mintegy 10´800 otthonába jutott el az EMO. Az osztás 
gerincét továbbra is az EMO-csapat munkája képezte. Örömteli, hogy néhány új munkatárs kap-
csolódott be a szolgálatba. A Nagyvárad téri Ref. Gyülekezettel és a Pasaréti Ábrahám körrel ígé-
retesen alakul a kapcsolat ilyen szempontból is. A missziós hét őszre tolódott, de nagy örömmel 
szolgáltunk Monoron. Jó volt látni az élő gyülekezeteket, s jó kezekben tudhatjuk a tovább-gondo-
zás szolgálatát  is.  Sajnos a Rákosfalvi akció félbemaradt,  s egyelőre nem is látjuk a folytatást. 
Zsámbékon egy viszonylag új, formálódó református közösséget segíthettünk a szolgálattal.

Összesen 32-en jelentkeztek az EMO-nál további anyagokat kérve. A továbbgondozásban to-
vábbra is jó együttműködés van az EMO és a VISZ között. A reagálók számában azok is szerepel-
nek, akik náluk jelentkeztek, de mivel felnőtt emberek, az EMO anyagait kapták.

2007-ben egy új  kiadványunk  volt:  hosszú elõkészítő munka után  sikerült  kiadnia  a szlovák 
nyelvből fordított „Miért éppen Krisztus?” c. modern nyelvezetű bibliatanulmányt.

A EMO munkát bemutató alkalmak ez évben is főleg a tervezett traktátusosztáshoz kapcsolód-
tak, részben felkészítő alkalmakat jelentettek. Összesen 11 ilyen alkalmat tarthattam az év során. 
A  szolgálat  népszerűsítésében  sokat  jelent,  hogy  végre  elindult  saját  internetes  honlapunk  is 
<www.emoalapitvany.hu> címen.



Az EMO csapat havonkénti két találkozása továbbra is fontos lelki háttere a szolgálatnak. Olyan 
imádkozó közösség, akik együtt hordják a munka terhét. A belső munkatársak számára elindított 
lelkigondozói szemináriumnak 2007-ben csak 1 alkalma volt.  Munkatársaink ebben az évben is 
részt vettek a Mentorendienst Osteuropa-val közösen szervezett két ima-alkalmon, Feketicsen és 
Szépalmán.

Fontos változás az irodai munkában, hogy Hunya Mária munkaideje heti 20 órára nőtt májustól. 
Egy régi gondunk is enyhült: sikerült a raktározáshoz a pincében újabb helységet igénybe vennünk. 
A munka tárgyi feltételei közül a szolgálati autót sikerült cserélni, ha nem is újra, de újabbra.

Külföldi kapcsolatainkban továbbra is meghatározó az Európai EMO közösség. Éves konferenci-
áink a kitekintés, az ötletgyűjtés alkalmait jelentik. Az év során a brit EHC jelentős anyagi támoga-
tása segítette szolgálatunkat. Legyen hála Istennek érte, s köszönjük brit testvéreinknek is!

Budapest, 2008. május 15.
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