
I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 

 
Adat megnevezése Adat, illetve elérhetősége más honlapon 

 1. Hivatalos név   Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség 

 2. Székhely  1038 Budapest, Mező utca 12. 

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)  1038 Budapest, Mező utca 12. 

 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, 

utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy 

hálózatkijelölő számmal) 

 06-1-454-7140 

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi 

esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy 

hálózatkijelölő számmal) 

 - 

 6. Központi elektronikus levélcím  evangelikusbekas@t-online.hu 

 7. A honlap URL-je  https://evangelikusbekas.lutheran.hu/ 

 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége 

(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, 

postacíme) 

 - 

 

 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető 

neve 

- 

10. Az ügyfélfogadás rendje  - 

11. A szervezeti struktúra ábrája https://evangelikusbekas.lutheran.hu/ közérdekű adatok 

menüpont 

12. A szerv vezetőjének, vezetőinek neve, beosztás 

megnevezése, hivatali elérhetősége  

Donáth László parókus lelkész 

06-1-454-7140 evangelikusbekas@t-online.hu 

1038 Budapest, Mező utca 12. 

13. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás 

megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, 

postacím, elektronikus levélcím) 

https://evangelikusbekas.lutheran.hu/ közérdekű adatok 

menüpont 

14. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt 

álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot 

ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, 

elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, 

elektronikus levélcím) 

14.1. Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 

1038 Budapest, Mező utca 12. 06-1-454-7799 

titkarsag@gaudiopolis.hu 

14.2. Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség SION 

Nevelőszülői Hálózata 

2234 Maglód, Ady E. utca 4. 06-70-410-2528 

neveloszulok@gmail.com 

15. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt 

álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot 

ellátó szervek honlapjának URL-je 

 15.1. https://www.gaudiopolis.hu 

15.2. https://evangelikusbekas.lutheran.hu/06-sion 

 

16. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt 

álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot 

ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy 

közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, 

telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 

 16.1. Gaudiopolis Szeretetház  

 1038 Budapest, Mező utca 12. 06-1-454-7799 

 titkarsag@gaudiopolis.hu 

 16.2. SION Nevelőszülői Hálózat 

 2234 Maglód, Ady E. utca 4. 06-70-410-2528 

 neveloszulok@gmail.com 

17. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, 

elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, 

elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó 

szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett 

közvetlen irányítással rendelkezik 

 nem áll adat rendelkezésre 

18. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek 

tevékenységi körének leírása 

 nem áll adat rendelkezésre 

19. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek 

képviselőjének neve 

 nem áll adat rendelkezésre 
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20. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a 

közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

 nem áll adat rendelkezésre 

21. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot 

ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja 

nem áll adat rendelkezésre 

22. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  nem áll adat rendelkezésre 

23. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve 

tagjainak felsorolása 

 nem áll adat rendelkezésre 

24. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  Hét Hárs 

25. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok 

szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége 

(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus 

levélcím) 

szerkesztő: Ittzés Nóra 

kiadó: Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség 

1038 Budapest, Mező utca 12. 06-1-454-7140 

hethars@gmail.com  

26. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok 

főszerkesztőjének a neve 

 felelős szerkesztő: Donáth László 

27. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti 

szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést 

vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve, 

székhelye, elérhetősége, honlapjának címe 

a közfeladat-ellátás tekintetében felügyeleti szervek: 

27.1. Gaudiopolis Szeretetház 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-

egyseg/gyamugyi-es-igazsagugyi-foosztaly2017 

27.2. SION Nevelőszülői Hálózat 

Pest Megyei Kormányhivatal 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-

egysegek-elerhetosegei/gyamugyi-es-igazsagugyi-

foosztaly 

28. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti 

szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést 

vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának 

vagy közönségkapcsolatának elérhetősége  

28.1. Gaudiopolis Szeretetház 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-

egyseg/gyamugyi-es-igazsagugyi-foosztaly2017 

28.2. SION Nevelőszülői Hálózat 

Pest Megyei Kormányhivatal 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-

egysegek-elerhetosegei/gyamugyi-es-igazsagugyi-

foosztaly 

29. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési 

szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító 

jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a 

költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye 

nem áll adat rendelkezésre 

30. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának 

elérhetősége 

 nem áll adat rendelkezésre 
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