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Több, mint szám  

Amikor a 2015-ös évre tekintünk vissza, 150, 25 és 6 a jelentőséggel bíró számok. 

Júliusban az Üdvhadsereg kb. 15.000 tagja és barátja együtt ünnepelte meg                

az Üdvhadsereg 150. születésnapját. Örömöt okoz az, ami a kelet-londoni szerény 

kezdeményezésekből lett. Jelenleg 127 országban tevékenykedünk Isten                 

megbízásából az emberek megsegítésében és támogatásában. Igen, a Biblia Istené-

ben gyökerezik meg hitünk. Az emberek sokféle kihívásaikkal nekünk szívügyünk.   

1865 



                JUBILEUM 
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2015-ben a magyarországi Üdvhadsereg újraindulásának 25. jubileumát is megtartottuk.  

Az új politikai rendszernek köszönhetően 1990-ben újrakezdhettük munkánkat, amely azóta 

lassan, de biztosan növekedik. Ez abban is megmutatkozik, hogy a lakosság jobban észrevesz 

minket és egyre jobban ismer bennünket és munkánkat. Ennek egyértelmű jele az adományok 

növekedése, az adó 1%-nak felajánlása és a természetbeni adományok felajánlása.   

1990 



 ÜDVHADSEREG MUNKÁJA MAGYARORSZÁGON 2015 
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Bernhard Wittwer  

őrnagy  

a Magyarországi Üdvhadsereg vezetője 
  12 

Kínálatunk nem hagyományokon és programokon alapulnak, hanem mindig egy kapcsolati síkot igyekeznek létrehozni a         

segítséget kereső féllel. Ebben mindig helye lehet a Biblia Istenéhez való kapcsolatra történő utalásnak is. Az Istennel való sze-

mélyes kapcsolat az, ami megváltoztatja és előre viszi az embert.                      

Éves jelentésünk olvasásánál érdekes dolgokat fedezhet fel. Köszönjük a szervezetünk és munkánk  iránti 

érdeklődését és Isten bő áldását kívánjuk.  

Nem utolsó sorban az a tény, hogy kétszer 6 telephelyünk van, megerősíti, 

hogy az Üdvhadsereg Magyarországon előre megy. A kétszer 6 telephely azt 

jelenti, hogy 6 Üdvhadsereg-hadosztályunk (gyülekezetünk) valamint 6 szociális 

intézményünk van.  Éves jelentésünk betekintést nyújt a sokféle szolgálatba, 

kínálatba és kapcsolatba. A kapcsolatok a legfontosabbak. Törekszünk építeni 

a kapcsolatokat az emberekkel, akik keresik támogatásunkat, vagy akiknek mi 

ezt nyújtani tudjuk.  



BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI GYÜLEKEZET 

 

 

 

A gyülekezeti munka mellett hangsúlyos szolgálatunkban a bábmisszió. Az  
Üdvhadsereg Szivárvány bábcsoportja immár nyolcadik éve szolgál a            
gyermekek felé.  

Hálásak vagyunk Istennek ezért a szolgálatért, amelyben mi magunk is sok  
áldást kapunk. Nagy öröm számunkra látni a csillogó gyermekszemeket,      
ahogyan együtt élnek a darabbal, ahogyan boldogan táncolnak és énekelnek 
velünk, ahogyan megérzik Isten szeretetét.  

Tizennyolc bábelőadásunk volt, csak az ünnepi időszakban, ahol közel kétezer 
kisgyermek vett részt. Hisszük, hogy ez a szolgálat, hosszú távon egész       
nemzetünkre hatással lesz, 
mivel az országban még 
számos bábcsoport        
munkálkodik.   

 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor 
sem tér el attól.”, mondja a Biblia a Példabeszédek 22.6-ban. Ezek a       
bábelőadások a gyermekek nyelvén, a gyermekek szívéhez szólnak, és      
beszélnek az Úr Jézus megváltásáról, és az örök életről, amellett, hogy    
keresztény erkölcsi értékeket tanítanak.  

Ha az a több ezer gyermek, aki látta ezt a bábdarabot az elmúlt időszakban, 
ha bármi sérelem éri, a rosszat jóval győzi meg, akkor egy szebb jövő felé 

tekinthetünk. 
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GYERMEKEK  

Józsefvárosban zeneórákat és gyermekprogramokat 
is szervez az  Üdvhadsereg a fizikai nehézségek   
enyhítésén és a lelki támaszon túl. 



BUDAPEST RÁKOSCSABAI GYÜLEKEZET 

A Rákoscsabai Gyülekezet csendes családi házas övezetben éli mindenapjait.                

Az emberek azt   gondolják, hogy ilyen környezetben nincsenek segítségre szorulók, 

pedig gyakran az elmagányosodás az ilyen területeken sokkal jobban jellemző, mint 

máshol. Minden napra jut olyan beszélgetés, segítségnyújtás, amelyben                   

megfogalmazódik, milyen csodálatos értéke van a közösséghez tartozásnak.              

Hadosztályunk egy épületen munkálkodik egy szociális intézménnyel is, ahol olyanok 

lelnek menedéket, hosszabb-rövidebb időre, akik már sok nehézségen mentek keresztül. 

Sokuk ezt fogalmazza meg: „Jó lett volna kikerülni a mellékutakat, a nehézségeket!”   

 

 

Komoly erőfeszítéseket teszünk az ifjúsági prevenció érdekében, külön fiatalokkal való 

programot hajtunk végre, segítve őket az életük helyes irányba való terelésében.  

Nagy örömünnepünk volt, hogy munkánk nyomán nyolc új taggal bővült a közösség, akik 

megtérésükről és hitükről tettek bizonyságot. Fiatalabbak és idősebbek nyilvánították 

ki, hogy életüket ezután Istennel fogják élni, hűségben a közösségükhöz és segítve az 

embereket.  Ezután már ők is elkötelezettek a mások iránt való szolgálatra.  
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Rákoscsabán nyári napközis tárborokat, ifjúsági klubokat, női kreatív 
klubokat és baba-mama klubokat is szervez az Üdvhadsereg az        
alaptevékenységein túl. 

   IFJÚSÁG  



Különleges feladatunk a börtön és a kórház látogatás is.  

 

Nem maradhatott részünkről sem válasz nélkül a hazánkba özönlő migráns áradat, amelynek következtében Budapest közterein 

találkozhattunk számtalan nép képviselőivel. Rendszeresen látogattuk a tereket, igyekeztünk felmérni a lehetőségeket és         

segítettük az átutazóban lévő családokat, szükségleteik    szerint. Takarókkal, sátrakkal, vízzel tettük könnyebbé az utat, de nem 

feledkeztünk meg arról sem, hogy a gyermekek is hátra hagytak mindent. Számukra apró kedvességekkel és játékokkal fejeztük ki 

együttérzésünket. 
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BUDAPEST  TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET 
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KÓRHÁZAK 

ÉS  

BÖRTÖNÖK 

  

Terézvárosban az Üdvhadsereg különleges feladata a 
börtönök és a kórháza látogatása. 

A legfrissebben zászlót bontó gyülekezetként az első év folyamán     

komoly kihívásokkal is szembe kellett néznünk. A helyzetünk különleges 

amiatt, mert egy nők számára fenntartott átmeneti otthonban           

működünk, így természetesen rendeszesen módunk nyílik az itt lakó 

hölgyek számára lelki támaszt és útmutatást nyújtani. Ez nagy kiváltság. 

Nagy öröm látni, amikor kinyílnak és terheiket leteszik, újat kezdenek, 

egy jobb és reményteljesebb jövőt. A  házban ugyanakkor nappali mele-

gedő is működik, amelynek keretében sok hajléktalan férfi és a környező 

lakosság elszegényedett vagy magára maradt idősei is gyakran ellátogat-

nak. Minden nap érezzük, hogy mennyire szükség van az emberek     

bátorítására, a megfáradtak erősítésére.  

 



DEBRECENI GYÜLEKEZET 

 

A mi gyülekezetünk fiatalos és dinamikus, mindenki lendületes, akármelyik korosztályhoz is tartozzon. Debrecenben és       

Nyíracsádon is nagyon aktívan próbálunk segíteni a családoknak, hogy gyermekik testi-lelki egészségben nőjenek, és igazán  

teljes, boldog életet éljenek.  

Legyen bátorítás mindenki számára alábbi élet-bizonyságtétel abban, hogy ez a munka mennyire nem hiábavaló és milyen     

gyökeres változást tud hozni az életekbe.  „Engem az Isten egy elég mély depresszióból mentett meg. Egyedül neveltem a két 

gyermekemet és úgy éreztem, hogy az életem kilátástalan. Mikor a férjem megtért felvette velünk a kapcsolatot, és elhívott a 

gyülekezetbe. Pár alkalom után megértettem, hogy Isten mit is tett értem, ami mellet nem tudtam elmenni, hanem átadtam az 

életemet Krisztusnak.  

 

 

 

Ezután az életünk szépen lassan kezdtet helyre 

állni, és olyan   szabadságot, örömöt tapasztaltam 

meg, amit azelőtt még soha.  Az elhívásomat az 

Üdvhadsereg 90. év fordulójának az                  

Istentiszteletén kaptam meg, és innentől kezdve 

tudtam, hogy a hátra levő életemben Istent      

szeretném szolgálni, mint az Üdvhadsereg      

katonája. Kimondhatatlan nagy hála van a 

szívembe Isten felé, hogy megmentette a  

családunkat és a szolgálatába állított.”  
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ROMAMISSZIÓ   
Debrecenben nagy figyelmet fordítunk a sérült családokra, a hátrányos helyzetű gyerekekre és       
romamissziós tevékenységünkre is. 



GYÖNGYÖSI GYÜLEKEZET 
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Napi rendszerességgel találkozunk a rászorulókkal. A közösség 2006 évben  kezdte meg szolgálatát a városban. Küldetéséhez 

ragaszkodva, a lelki szolgálat szorosan összefonódik a szociális szolgálattal.  

A fizikai szükségek kielégítésével párhuzamosan, Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésével kínálunk valódi megoldást a      

hozzánk betérő emberek életére.  Igyekszünk minden rászoruló embertársunknak segíteni mind lelki, mind fizikai szükségleteik 

betöltésében.  

Az  üdvhadsereg hagyományit követve nyaranta szabadtéri istentiszteletet tartunk a városi parkban. Munkánk nem korlátozódik 

csak a városra, hanem a környező  településeken is van lehetőségünk segíteni a  rászorulókat. Gyöngyös egyik hátrányos       

helyzetű településrészén a Durandán, heti rendszerességgel tartunk gyermekeknek foglalkozást. Az Abasári mikro térség szociá-

lis szakembereinek  meghívására,Nagyfügeden is segíthettük a rászorulókat, testi és lelki szükségleteikre is figyelve. Fontos  

számunkra a közösség ápolása is, rendszeresen szervezünk gyülekezeti programokat, melyek nyitottak bárki számára. Szeret-

nénk igazán elfogadó és befogadó légkört teremteni mindenkik számára. 

Gyöngyösön a közösségek ápolása, a befogadó és  elfogadó légkör megteremtése is fontos cél. 

HÁTRÁNYOS  

    HELYZET  



MISKOLCI GYÜLEKEZET 

 

Törekszünk két helyszínen is gondoskodást, megértést vinni azoknak a        

Miskolcon- és ősz óta Sajókazán- lakó családoknak az életébe, akik felkeresik 

gyülekezetünket. A szükség nagy, és bár nem juthatunk el mindenhová, de 

rendszeresen szervezünk rendezvényeket a hátrányos helyzetű,                

mélyszegénységben élő gyermek és családjaik részére. Szomjazzák a lelki  

táplálékot, de természetesen istentisztelet mellett kis fogadással és          

alkalmanként ajándékokkal is meg tudjuk örvendeztetni a gyerekeket. 

 

 

 

Testi-lelki segítségnyújtás elválaszthatatlan számunkra. Minden eszközzel azon vagyunk, 

hogy a mindennapjaikat megkönnyíthessük. Programjaink komplexitása a körülöttünk 

élők számos szükségletére ad választ, melybe ugyanúgy beletartoznak az élelmiszerrel 

és ruha adományok, mint a szabadidős és kulturális programok, a lelki vezetés mellett.  

A Gyülekezet gondoskodik a börtönben lévőkről is. Különleges programként Játszóházat 

nyitottunk, amely minden héten, hétfőn, kedden és csütörtökön délutánonként van   

nyitva, lehetőség van a kisgyermekek és szülőknek is együtt játszani.                         

Tematikus programokkal tesszük színesebbé a programot. Gyermek énekek, mondókák 

tanulásával, tematikus játék foglalkozásokkal az együtt töltik idejüket szüleikkel.   

Emellett szervezünk farsangot, gyereknapot,családi napokat. Fókuszban a teljes körű 

segítséggel és feltétel nélküli befogadással.  
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Miskolcon élelmiszerosztással, ruhaadományok célba 
juttatásával, lelki vezetéssel, börtönmisszióval és a 
mélyszegénységben élők megsegítésével szolgál az  
Üdvhadsereg.  

 ROMAMISSZIÓ 



A Fény Házában lakó családok életében, miután menedékre találtak nálunk,    

ugyanúgy zajlanak az események, mint bárhol. A gyermekek bámulatosan tudnak 

alkalmazkodni az új lakóhelyhez, sok mindent tanulhatunk tőlünk. Számukra is  

megterhelők a hosszúra nyúlt a téli napok, és nehezen viselik, hogy az udvari 

hancúr, nagy rohangálások, friss levegő és napsütés az igényeikhez képest a napjuk        

minimális részét tölti ki. Mivel számukra érthetetlen, felfoghatatlan, hogy anya nem 

tud kétfelé szakadni, egyik felével velük játszani, szánkózni, vagy pocsolyában   

ugrálni, másik felével főzni-mosni- takarítani.  

 

A felgyülemlett energiájuk miatt néha az aula egy nagy hangversenyteremmé változik (az éneklés, 

duruzsolás, kiáltás keverékét különösen kiemeli az aula akusztikája), a szobanövények és fotelek 

akadálypálya részeivé válnak, a folyosó pedig kifutóvá. Bizony megesik, hogy a hangerő, a         

távolság, vagy a lendület bemérésekor elszámítják magukat. Megtörténnek a kisebb nagyobb    

huppanások, karcolások, koccanások, és ilyenkor kerülnek elő az édesanyák és védik gyermekik 

igazát.  

A legutóbbi ilyen incidensben Gergő, a „támadó” megszeppenve nézett hol egyik, hol másik      

felnőttre, és mivel inkább a feszültséget érzékelte, nem annak okát, egy idő múlva legörbült a 

szája és sírni kezdett. Csenge, a „sértett” szintén megszeppenve nézett hol egyik, hol másik    

felnőttre, majd a szipogó Gergőre. Ő sem értette a feszültség okát, de inkább tudott azonosulni 

Gergő bánatával, így vigasztalóan átölelte, csitítgatta. Nekik nem okozott nehézséget, hogy a 

„konfliktusukat” rendezzék, egymásnak megbocsássanak.  

Kövessük az ő példájukat: tanuljunk megbocsátani és „játsszunk” tovább.  
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FÉNY HÁZA 

10 

A Fény Házában menedékre találnak a bántalmazott 
anyák és gyerekek.   ANYÁK  
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REMÉNYSÉG CENTRUM GYÖNGYÖS 
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Az Üdvhadsereg Reménység Centrumában dolgozók tisztában vannak    

azzal, hogy a szakmai munka mellett van többlet feladatuk is van, az 

hogy: lelkileg is segítsék azokat, akik emberi szemmel már kilátástalan       

helyzetben vannak.  

Feladatunk reményt mutatni nekik, képessé tenni őket a felismerésre, 

hogy nincs olyan helyzet, amelyen ne lehetne jobbítani.  

 

Csodálatos nyomon követni és látni a változást az emberek életében. Igazi öröm, amikor egy-egy 

ember mindennapjaiba a szomorúság, a kilátástalanság elégedettségre és bizakodásra vált.  

Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a legteljesebb segítséget adjuk meg a hozzánk betérőknek.  

Az életek helyrehozatalához kitartó munka, türelem és idő kell. A családi napközinkben         

elsősorban hátrányos helyzetű családokban nevelkedő kisgyermekek számára biztosítunk teljes 

ellátással nappali felügyeletet és foglalkozást. Tapasztalataink szerint gyakran maguk az      

édesanyák is oktatásra, képzésre szorulnak.  

Szakmai programunkkal a legeredményesebben a 2-4 éves korosztály fejlesztéséhez,              

felzárkóztatásához tudunk hozzájárulni. A népkonyhán hétfőtől péntekig napi 200 adag saját 

konyhánkon készített meleg étellel várjuk az éhes, nehéz körülmények között élő felnőtt       

embereket.  

Ellátási területünk a gyöngyösi kistérség valamennyi települése. Működésünk rövid másfél éve 

alatt is nagyon sok nehéz helyzetű ember életét ismerhettük meg. Az a célunk, hogy segítsük a 

pozitív életváltozásokat minden korosztályban, hogy a remény igazi valóság lehessen bárki     

számára. 

A gyöngyösi Reménység Centrumban népkonyhát és 
családi napközit üzemeltet az Üdvhadsereg  CSALÁDOK   
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SZOCIÁLIS KONYHA DEBRECEN 

Konyhánk 2010 óta működik, az Önkormányzat felkérése indítottuk el a munkát és azóta 

is folyamatosan naponta 100 fő számára biztosítunk meleg ebédet. Aki éhezik, az nálunk 

kaphat ennivalót: vallási hovatartozásra, politikai elköteleződésre vagy bőre színére való 

tekintet nélkül. Mára már régen túlnőttük az eredeti funkciót, a meleg étel mellé jó szót, 

törődést, meghallgatást is adnunk.  

Az élethelyzetek kikülönbözőek, van, aki egyedüllétből, van, aki nagycsaládból érkezik 

hozzánk és indul haza. Azonban arra az időre, amíg együttvagyunk, mindig próbálunk   

valami többletet is adni a hozzánk fordulóknak.   

Városunk nagyon kiterjedt, több településrészről is érkeznek naponta a rászorulók.     

Amikor tehetjük, nem csak a napi ebéddel, hanem tartós élelmiszerrel és                   

ruhaadománnyal is segítjük őket. Több alkalommal osztottunk közösen ruhát a Dorcas Aid 

szervezettel és gyűjtöttünk élelmiszert az egyik helyi hipermarketben, hogy minél       

teljesebb módon tudjuk segíteni a hozzánk fordulókat. 

A debreceni szociális konyhán 
meleg ebédet kínál az         
Üdvhadsereg az éhezőknek. 

KONYHA  
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 „Bárcsak még egyszer újrakezdhetném….” – sokak 

életében hangzik el ez a kívánság, de keveseknek lesz 

lehetősége, ereje önállóan megvalósítani mindezt. 

Ezért adtuk a 2014 év végén megnyíló új női átmeneti 

szállónak az Új Kezdet Háza nevet, mert szeretnénk 

kiemelkedő körülményeket biztosítani a nehéz sorsú, 

hajlék nélkül élő nőknek az új kezdethez.  

 

Hiszünk abban, hogy az emberek alkalmazkodnak a 

feléjük támasztott pozitív elvárásokhoz, és ha       

inspiráló körülmények között tölthetik napjaikat, új 

erőt és lendületet kapnak ahhoz, hogy maguk is elő 

tudják teremteni önálló életük alapjait.   

ÚJ KEZDET HÁZA  

13 

Az Új Kezdet Házában nehéz sorsú, hajlék nélkül élő 
nőknek segít az Üdvhadsereg.     NŐK  

Az intézmény komplex rehabilitációs központként működik. Szolgáltatásainknak négy szintje van. A népkonyhán naponta 200 

adag meleg étel ingyenes kiosztására van lehetőség, melyet az ott lakókon kívül a kerület rászorulói is igénybe vehetnek.   

 

 A nappali melegedőben naponta hetvenöten tudnak tisztálkodni, mosni, szociális ügyeket intézni, pihenni, televíziót nézni és 

újságot olvasni. A szálló 50 fő befogadására alkalmas, van átmeneti és rehabilitációs rész is, melynek célja a testi és lelki 

felépülés, a munkába visszakerülés, és az önálló élet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges kompetenciák erősítése.  



ÚJ REMÉNYSÉG HÁZA  

 

Zoli bácsi, a legidősebb szállólakónk éppen aznap született, 1927 október 4-én, amikor az 

Üdvhadsereg ünnepélyes keretek között elhelyezte a Dobozi 29-beli szálló alapkövét.     

Zoltán akkor erről természetesen még semmit nem tudott, de 15 évvel később ellátogatott 

az Üdvhadsereg Új Reménység Háza szállójára, és jól emlékszik egy sovány vezetőre, arra, 

hogy nagy volt a rend, és tisztaság, és hogy minden ágynál volt egy Biblia.  
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FÉRFIAK  
Az Új Reménység Házában nehéz sorsú, hajlék nélkül 
élő férfiaknak segít az Üdvhadsereg. 

 

Gyakran utazott erre 28-as villamossal (akkor még a 37-es és 28-as pont      

fordítva közlekedett) a Új Köztemetőtől a Lónyai utca felé. Innen idézem: 

"A Teleki téri kanyarban a villamosvezető mindig csöngetett a csengővel.       

Ma is élénken emlékszem, ahogy a téren nyüzsögtek a használt ruhát árusító 

vagy vásárló emberek. Tele volt velük az úttest is, ahogy szaladgáltak        

keresztül-kasul. A figyelmeztető csengetés ellenére egyszer elütött a villamos 

egy embert, aki a sínek között beszorult a villamostest alá.  

Tűzoltókat hívtak, azoknak voltak emelőik, felemelték egyik oldalon a       

villamost, és alóla kijött az áldozat - dalolva,a korábban elfogyasztott alkohol 

miatt, de azon kívül semmi baja nem történt." A régi emlékek a homályba  

esznek, de változatlan a nyitottság, amellyel várjuk a rászoruló embereket, 

hogy életüket új kerékvágásba állítsuk. 
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Új módon is segíteni próbálunk a nálunk élő hölgyeknek, szépségnapot  szervezünk 

számukra. A reményvesztettnek tűnő élethelyzetbe kerülő nők önértékelése,  

önbizalma megtörik. Önmagukról alkotott képük átalakul, hátat fordítanak     

erősségeiknek, képességeiknek, szépségüknek. A tükörből csak a súlyosbodó   

problémák néznek vissza rájuk. Ennek a folyamatnak a megállítása, a belső     

értékekhez, a pozitív emlékekhez való visszanyúlás eszköze az itt kapott lelki és 

gyakorlati útmutató. Minden nőben ott van a vágy, hogy   szépnek lássák, de a 

társadalom perifériájára szorulva a mindennapi küzdelmek mellett ez háttérbe 

szorul, vagy teljesen felülírják a   negatív tapasztalatok és gondolatok.  

 

VÁLASZÚT HÁZA 
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VÁLASZTÁS A Válaszút Házában reményvesztett nők 
életminőségén javít az Üdvhadsereg. 

„Számomra nagy jelentőséggel bírt a szépségnap. Azóta jobban 

odafigyelek a külsőmre.  

Gyakrabban mosok hajat, újra elkezdtem bőrradírt használni. 

Igyekszem egészségesebben táplálkozni, amióta itt megtudtam, 

hogy összefügg a bőr állapotával.  

A legfontosabb, amire ráébredtem az, hogy az igazi  szépség a 

Krisztus által kapott belső szeretetből fakad. Azóta jobban   

értékelem magam, magabiztosabb is vagyok, ami kihat a      

hétköznapokra, a munkára. De főleg lelki síkon adott sokat   

azáltal, hogy sok dicséretet és szeretetet kaptam. Ezek nagyon 

jól estek nekem” – mondta el a ház egyik lakója azzal           

kapcsolatosan, mit hozott az életébe a alkalom. 



PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 
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Előző év 
2014 

 

Tárgyév 
2015 

   

A. Befektetett eszközök 1'563'575 1'522'316   

  I. Immateriális javak 34 0   

  II. Tárgyi eszközök 1'563'541 1'522'316   

B. Forgóeszközök 221'602 322'227   

  I. Készletek 97 97   

  II. Követelések 13'581 12'096   

  III. Értékpapirok 20'000 180'644   

  IV. Pénzeszközök 187'924 129'390   

C. Aktiv időbeli elhatárolások 664 4'239   

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 1'785'841 1'848'782   

D. Saját tőke 1'511'799 1'821'025   

  II. Tőke változás 1'443'825 1'511'799   

  IV.Mérleg szerinti eredmény 67'974 309'226   

F. Kötelezettségek 265'513 15'015   

  II. Hosszú lejáratú Kötelezettségek 235'289 0   

  III. Rövid lejáratú kötelezettségek 30'224 15'015   

G. Passzív időbeli elhatárolások 8'529 12'742   

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 1'785'841 1'848'782   

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 
 
A mérleg fordulónapja 2015. December 31. 
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2015-ben további növekedést tapasztaltunk, az Új Kezdet Háza és Gyöngyösi intézményeink lassan teljes kapacitással 

működnek, annak ellenére, hogy 2014 végén nyitották meg kapuikat. Intézményeink 2015 végére már több ezer adag 

ételt osztottak hetente és több száz rászoruló férfinek, nőnek és gyermekeknek biztosítottak szállást  szerte        

Magyarországon.   

Az országban jelenleg 7 gyülekezetünk/hadosztályunk nyújt lelki támaszt a társadalom leghátrányosabb tagjai      

részére, biztosítva számukra istentiszteleti alkalmakat, lelki segítségnyúlást valamit nyári táborokat gyermekeknek. 

1'522

181

129

16

2015 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN mFt

Tárgyi eszközök Értékpapirok Pénzeszközök Egyéb

ESZKÖZÖK  
(AKTIVÁK) ÖSSZESEN mFt  
Tárgyi eszközök 1'522  

Értékpapírok 181  

Pénzeszközök 129  
Egyéb 16  

 1'848  

FORRÁSOK  
(PASSZIVÁK) ÖSSZESEN mFt 

Tőke változás 1'511 

Rövid lejáratú kötelezettségek 15 

Mérleg szerinti eredmény 309 

Passzív időbeli elhatárolások 13 

  1'848 

1'511

15
309

13

2015 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN mFt

Tőke változás Rövid lejáratú kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Passziv időbeli elhatárolások
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  Előző év 2014 Tárgyév 2015  

   
Alaptevékenység  Összesen Alaptevékenység  Összesen  

I. Értékesítés nettó árbevétele 298   298 0  0  
II. Aktivált saját teljesítmények értéke              
III. Egyéb bevételek 538'721   538'721 882'656  882'656  
  Támogatások              
  a) egyházi támogatások 1'360   1'360 5'541  5'541  
  b) központi költségvetés tám. 291'201   291'201 392'163  392'163  
  c) helyi önkormányzati tám 1'126   1'126 7'270  7'270  
  d) egyéb támogatások 39'430   39'430 68'876  68'876  
  e) Nemzetközi Üdvhadsereg tám. 205'604   205'604 408'807  408'807  
IV. Pénzügyi műveletek bevételei 2'515   2'515 4'220  4'220  
V. Rendkívüli bevételek              
  d) egyéb támogatások 20'236   20'236 83'615  83'615  
A. Összes bevétel 561'770   561'770 970'491  970'491  
VI. Anyagjellegű ráfordítások 161'594   161'594 259'229  259'229  
VII. Személyi jellegű ráfordítások 240'224   240'224 320'180  320'180  
VIII. Értékcsökkenési leírás 60'584   60'584 67'699  67'699  
IX. Egyéb ráfordítások 7'414   7'414 4'831  4'831  
X. Pénzügyi műveletek ráforditásai 23'980   23'980 9'326  9'326  
XI. Rendkívüli ráfordítások              
B. Összes ráfordítás 493'796   493'796 661'265  661'265  
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 67'974   67'974 309'226  309'226  
XII. Adófizetési kötelezettség              
D. Tárgyévi eredmény 67'974   67'974 309'226  309'226  

         

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat (összköltség eljárással) 
 
Beszámolási időszak: 2015. január 1. - december 31. 
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Összes bevétel mFt 

Központi költségvetés támogatások 399 

Nemzetközi Üdvhadsereg támogatások 409 

Egyéb támogatások 162 

 970 

0

399

409

162

Összes bevétel 2015 (mFt)

Összes bevétel Központi kv. Támogatások Nemzetközi Üdvhadsereg támogatások Egyéb támogatások

A teljes bevételünk növekedett 2014-től 562 millió forintról 2015-re 970 millióra. Részben ez a növekedés a magyar állam 
segítségével jött létre, mely 101 millióval  támogatott, hogy a megnövekedett kiadásokat tudjuk fedezni, de segített ebben 

még egy Liechtensteini alapítvány is, ami egy egyedi támogatással 4 hitelünket fedezte, ezt az összeget néhány ingatlanunk 
miatt vettünk fel ( 232 Millió Ft.) Egy EU forrásból 71 Milliós projekt támogatás, amely fedezte az intézményeink részletes 
energiahatékonysági felújítását mely jelentős tényezőként hozzájárult a bevétel növekedéséhez. 

 
A nettó bevétel növekedett 68 Millió Ft-ról 2014-ben 309 Millióra főleg a Liechtensteinből érkezett adomány eredményeként. 
Minden más tekintetben a megnövekedett működési költség (95 millió Ft, EU támogatás kivételével) is nagyjából megfelelő 

egyensúlyban került, a megnövekedett helyi és nemzeti támogatással. ( Ft 101, millió). Elsősorban a Svájci központi iroda 
támogatásával, de helyi és állami adományozók segítségével támogatjuk hadosztályainkat.  
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Összes javaink, minek 80 %-át földterületek, épületek, járművek és felszerelések 
teszik ki, a 2014 decemberi 1,786 millióról 1848 millióra nőttek a költségvetési 

időszak végére. Ez főként annak tudható be, hogy a Svájci központi irodából a    
projektekre adott évközi szubvenció (87 millió Ft) az év végéig még nem került 
hozzárendelésre az új intézményekhez, az Új Kezdet Házához és a Gyöngyös     

Remény Centrumhoz (7 millió Ft). 
 
Továbbá megerősíthetem, ismét kapunk egy képesítés nélküli audit könyvvizsgálói 

jelentést és a külső ellenőrök is végeztek a felülvizsgálattal a 2015. pénzügyi évre. 
Bizakodva nézünk előre a 2016 os évre szerény növekedést remélve, a Miskolctól 
nem távol levő az új Sajókazai központunktól és a debreceni hadosztálynál új    

ifjúsági szárny épülésétől. 
 

Továbbá 2016-ban Új Kezdet Haza intézmény is bővülni fog az év végiig a tervezett 
újabb hivatali iroda vásárlása által, hogy tovább tudjuk biztosítani a lehetséges 
legjobb módon a társadalom leghátrányosabb helyzetű személyek támogatását. 

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS  mFt 

Anyagjellegű ráfordítások 259 

Személyi jellegű ráfordítások 320 

Értékcsökkenési leírás 68 

Egyéb ráfordítások 14 

Tárgyévi eredmény 309 

 970 

259

320

68

14

309

Összes ráforditás & eredmény 2015 (mFt)

Anyagjellegű ráforditások Személyi jellegű ráforditások Értékcsökkenési leirás Egyéb ráforditások Tárgyévi eredmény
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Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 
www.udvhadsereg.org    
technikai szám:  0176       
Számlaszám : 16200106-11580513-00000000  

       

        Nemzetközi Küldetésnyilatkozat 

 

        Az Üdvhadsereg nemzetközi mozgalom és evangéliumi része az egyetemes  
        keresztyén egyháznak. 
 
        Üzenetének alapja a Biblia. 
 
        Szolgálatának mozgatórugója Isten szeretete. 
 
        Feladata,hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdesse és az emberi szükséget  
        személyválogatás nélkül enyhítse az ő nevében. 


