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IGAZ ÉLET ISTENBEN  
 

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
 
 
 

KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉSE 
 

a 2010-es esztendőről 
 
 

Az Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány 2008. augusztus 15-én alakult.  
 
A Fővárosi Bíróság 2008. szeptember hó 25. napján kelt 9.Pk.60.487/2008/2. 

számú végzésével 10.652 sorszám alatt vette nyilvántartásba és minősítette 
közhasznú szervezetté. 

 
A Fővárosi Bíróság fenti számú végzésének jogerősítése 2008. október 30-i 

dátummal került kiállításra azzal, hogy a fenti számú, 9.Pk.60.487/2008/2. sz. 
végzése 2008. október 22-én emelkedett jogerőre.  

 
Az Alapítvány székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. C.ép. V/4.  
 
Az Alapítvány Alapítója:    
 
    Székely Péterné született Farkas Margit 
 
Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy: 
 
    Holiczáné Fuchs Klára született Fuchs Klára 
 
Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:   
     
    Palkó Balázs Dávid (elnök) 
    Bíró Attila 
    Dr. Borossay Józsefné 
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Az Alapítvány Felügyelőbizottságának tagjai:   
 
    Matolay György (elnök) 
    Sidó György 
    Szendeff Miklósné 
 
Az Alapítvány célja:  
 
Az Igaz Élet Istenben lelkiségi mozgalom missziós tevékenységének anyagi és 

szellemi segítése, támogatása. 
 
Az Alapítvány típusa: általános.  
 
Az alapítványi vagyon felhasználásának módja: 
 
Az Alapítvány céljára az induló vagyon, a gazdálkodási eredmények, a későbbi 

csatlakozók vagyoni hozzájárulásai használhatók fel, a Kuratórium kezdeményezése, 
kérelem, pályázatok útján.  

 
Az Alapítvány: nyílt. 
 
Az Alapítvány csoportba sorolása: (1) kulturális tevékenység. 
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     1. Számviteli beszámoló 

 
Az Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány nyitóegyenlege az év elején 1.000.000 

Ft volt. 
A számviteli beszámolóban feltüntetett alaptevékenységből (közhasznú 

tevékenységből) tárgyévi eredményként nevesített 229.000 Ft került feltüntetésre, 
mely az összes közhasznú tevékenység bevételeként nevesített 2.575.000 Ft és a 
közhasznú tevékenység ráfordításaiként szereplő 2.346.000 Ft különbözetéből, mint 
közhasznú tevékenység eredménye származik. Az eredményt félre tettük a jövő évre, 
az Igaz Élet Istenben könyvek kiadására.  

Az 2.575.000 Ft bevétel nagyobb részt egyéni adományozók támogatásaiból 
(2 498 653 Ft), kisebb részben pedig banki kamatból származik (76 347 Ft). A 
2.346.000 Ft ráfordítás pedig, mint a közhasznú tevékenység ráfordítása a 
könyvkiadási és az evangelizációs költségeket fedezte, különösen Vassula októberi 
tanúságtételét.  

 
A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a 

közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 
 
 

2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
Az Alapítvány a 2010-es évben elsődleges céljának az Igaz Élet Istenben üzenet 

megismertetését tűzte ki. Ennek érdekében nemcsak kisebb találkozókat szerveztük, 
hanem meghívtuk Vassula Rydent, aki Budapesten és Szegeden tartott előadást, 
illetve kiadtunk négy új IÉI kötetet. 

A találkozókon átlagosan 15-35 fő vesz részt, akik közül jellemzően többen 
csatlakoznak az IÉI levelezőlistáihoz és néhányan az imacsoportokhoz is. A 
találkozók közül kiemelkedett Vassula Ryden két előadása, amely a várakozásoknak 
megfelelően szinte teltház előtt zajlott mindkét helyszínen, és jelentős mértékben 
hozzájárult az IÉI üzenet megismertetéséhez. Köszönettel tartozunk a találkozó 
költségeihez adott anyagi támogatásért és a sok önzetlen segítségért. 

A tavalyi évben megkezdett felekezetközi találkozókat a valódi érdeklődés és a 
komolyabb eredmények hiányában egyelőre felfüggesztettük. 

 
Találkozóink az év során: 
 
Budapest 
-  február 20. (Párbeszéd Háza): az IÉI üzenet bemutatása vetítés formájában 15 fő 

részvételével  
-  október 30. (Pestszentimrei Sportkastély): Vassula Rydén személyesen mutatta 

be az IÉI üzenetet kb. 1000 fő részvételével 
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Szeged  
- február 20. (Alsóvárosi Ferences Plébánia): találkozó a keresztények egységéért: 

Szaplonczay Miklós görögkatolikus parókus előadása a görögkatolikus 
kereszténységről 20 fő részvételével 

- április 17. (Alsóvárosi Ferences Plébánia): az IÉI üzenet bemutatása vetítés 
formájában kb. 20 fő részvételével  

- október 31. (Ifjúsági Ház): Vassula Rydén személyesen mutatta be az IÉI 
üzenetet kb. 600 fő részvételével 

 
Vác 
- február 27. (Piarista Gimnázium): az IÉI üzenet bemutatása (dicsőítés, vetítés, 

tanúságtétel, közbenjáró ima) kb. 180 fő részvételével 
 
Aldebrő 
- március 14. (Idősek Otthona): az IÉI üzenet bemutatása vetítés formájában kb. 25 

fő részvételével  
 
 
Imacsoportok 
 
Az év során több új imacsoport is indult, részben Vassula látogatásának hatására. 

Az új imacsoportok helyszínei: Salgótarján, Szeged, Dorozsma, Tardos, Aldebrő és 
Kőbánya (2010. november). 

 
Lelkigyakorlat 
 
2010-ben is megszerveztük az éves lelkigyakorlatot július 30. – augusztus 1. között 

Vácott 80 fő részvételével. A lelkigyakorlat témája a lelki sebeink gyógyítása, 
megbocsátás, kiengesztelődés volt. 

 
Könyvkiadás 
 
Vassula októberi látogatására két új könyvet adtunk ki (Egység a Szeretetben, IÉI 

imaköny), és két régebben elfogyott kötet javított kiadása jelent meg (I. kötet, Dániel 
az őrangyalom), mindegyik 1000 példányban. 

 
 
 
Budapest, 2011. május 24.  
 
 
 
        ……………………… 
          Palkó Balázs Dávid 
          a kuratórium elnöke 

 


