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1. Számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 

1.2. Könyvvizsgálat 

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetőség 

A szervezet székhelye és elérhetősége: 1022 Budapest Bimbó út 1-5. C. ép. V.em.4. 

2.2. Azonosító adatok 

A szervezet más szervezetnek nem tagja. Az Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítványt 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.  

2.3. Tevékenység általában 

Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenysége: az Igaz Élet Istenben lelkiségi mozgalom missziós 
tevékenységének anyagi és szellemi segítése, támogatása. 

2.4. A szervezet vezetése 

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők 
adatai az alábbiak: Az alapítvány ügyintéző és képviseleti szerve a kuratórium. A kuratórium tagjait az 
alapító jelöli ki. A kuratórium 3 fős, egy elnökből és két tagból áll.  

Az Alapítvány Alapítója:    

- Székely Péterné született Farkas Margit 

lakás: 6720 Szeged, Roosevelt tér 7-9. V. em. 4.  

anyja neve: Sánta Margit 

 

Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy: 

- Holiczáné Fuchs Klára született Fuchs Klára 

lakás: 2600 Vác, Kápolna u. 36. 

anyja neve: Bíró Teréz  
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A kijelölt és megbízott kuratórium: 

- Palkó Balázs Dávid kuratóriumi elnök 

  lakás: 1022 Budapest Bimbó út 1-5. C. ép. V. em. 4. 

  anyja neve: Szepes Ágnes Mária 

 

- Bíró Attila kuratóriumi tag 

  lakás: 2360 Gyál, Kiskomáromi u. 46.  

  anyja neve: Antal Veronika 

 

- Dr. Borossay Józsefné sz. Hún Gyöngyi kuratóriumi tag 

  lakás: 1073 Budapest Akácfa u. 54. III/16. 

  anyja neve: Schopf Margit 

 

2.5. Szervezeti felépítés 

A szervezet felépítésének főbb jellemzői, az egyes szervezeti egységek sajátosságai az alábbiak: Az 
alapítványt külső szervekkel szemben a kuratórium elnöke képviseli. A kuratórium testületként 
működik, üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer, az elnök, vagy az egyik tag 
kezdeményezésére hívják össze.  

Az alapítvány felügyelő szerve a felügyelőbizottság. A felügyelőbizottság tagjait az alapító jelöli ki. A 
felügyelőbizottság három fős, egy elnökből és két tagból áll. 

A felügyelőbizottság tagjai a következők: 

- Matolay György felügyelőbizottsági elnök 

  lakás: 3518 Miskolc, Erdő sor 14.  

  anyja neve: Siegel Amarilla 

 

- Sidó György felügyelőbizottsági tag 

  lakás: 1151 Budapest, Győzelem u. 14. 

  anyja neve: Kapfinger Elza 

 

- Szendeff Miklósné sz. Fónagy Ágnes felügyelőbizottsági tag 

  lakás: 1022 Bp. Bimbó út 4. 

  anyja neve: Elbert Margit 
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3. A vagyon felhasználása 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: 
 
Vagyoni helyzet alakulása 

 Változás 
Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban 

Induló tőke 1 938 2 167 229 11.82 

Tőkeváltozás 229 1 - 228 -99.56 

Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 

Közhasznú tevékenység eredménye 229 1 - 228 -99.56 
 

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 

A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő 
információk közlése nem szükséges. 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi 
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 

A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Költségvetési támogatások felhasználása 

 Kapott Felhasználás  
Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Működési Maradván

y 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú 
felhasználására 144 144 0 0 

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített 
állami pénzalap és szervei 0 0 0 0 

Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 

Települési önkormányzatok társulásai és ezek 
szervei 0 0 0 0 

Alapító 0 0 0 0 

Más forrás 0 0 0 0 

Összesen: 144 144 0 0 
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5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek 

Kapott támogatások 

Az Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály 
szerinti bontásban az alábbi táblázat: 
 
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként 

Támogató Összeg 
(1000HUF) 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 144 
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0 
Helyi önkormányzatok és szervei 0 
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 
Alapító 0 
Más forrás 0 

Összesen: 144 
 

Pályázati úton elnyert támogatások 

A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást. 

Tagdíjból származó bevételek 

A tárgyévi tagdíjból származó bevételeket mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Tagdíjbevételek csoportonként 

Csoport Tagdíj 
(1000HUF) 

Magánszemélyek 625 

Összesen: 625 
 

Egyéb közhasznú bevételek 

A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei 

Jogcím Összeg 
(1000HUF) 

Könyv 10 
bankkamat 31 

Összesen: 41 
 

Vállalkozási tevékenység bevételei 

Az Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
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5.2. Kiadások 

Cél szerinti juttatások 

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem 
nyújtott. 

Vezető tisztségviselők juttatásai 

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

Közhasznú tevékenység működési költségei 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek 
elszámolásra. 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

Az Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

Közhasznúsági cél teljesülése 

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelelően látta el. 
 
Evangelizációs alkalmak 2011 
 
Három városban szerveztünk evangelizációs alkalmakat, összesen kb. 160 fő részvételével. 
 

Budapest 
-  február 18. (Püski-Masszi könyvesház): az IÉI üzenet bemutatása vetítés formájában, amelyre a 

szervezők kivételével kb. 10 ember részvételével (többségük szervező volt) 
-  március 25. (Püski-Masszi könyvesház): az IÉI üzenet bemutatása vetítés formájában, 3 ember 

részvételével 
-  április 29. (Püski-Masszi könyvesház): itt már csak a szervezők voltak, ezért fel is hagytunk azzal, 

hogy ezen a világi helyszínen a jövőben is próbálkozzunk, mert nem sikerült a környékbelieket 
megszólítanunk, pedig nagy reményeink voltak, hiszen az evangelizációs alkalmakra ideálisnak tűnt a 
helyszín (barátságos előadóterem, vetítővel, büfésarok, könyvesbolti háttér), ráadásul plakátokkal, 
szórólapokkal is hirdettük a rendezvényt 

- április 2. (Országúti Ferences Plébánia): az IÉI üzenet bemutatása vetítés formájában kb. 15 fő 
részvételével  

- június 3. (Kőbánya, Lengyel ház): az IÉI üzenet bemutatása vetítés formájában kb. 10 fő 
részvételével 

- június. 18. (Békásmegyer, Boldog Özséb plébánia): az IÉI üzenet bemutatása vetítés formájában 
kb. 20 fő részvételével (itt hallhattuk először a szervező 5 gyerekes anyuka férjének tanúságtételét arról, 
hogy a felesége – gyász miatti – mély depresszióból gyógyult meg a 2010 októberi találkozó végén az 
elmondott ima után)  

- november 12. (Országúti Ferences Plébánia): az Próféciák és figyelmeztetések c. új IÉI 
film bemutatása kb. 50 főnek  

- november 26. (Országúti Ferences Plébánia): IÉI lelkinap 20 fő részvételével az ország több 
pontjáról (ima, kiscsoportos beszélgetés, szentségimádás, ebéd, majd beszélgetés az imacsoportokról, 
evangelizációról) 

 
Szeged  
- március 25. (Petőfitelepi Jézus Szíve templom): az IÉI üzenet bemutatása vetítés formájában kb. 15 

fő részvételével  
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- június 29. (Petőfitelepi Jézus Szíve templom): az IÉI üzenet bemutatása vetítés formájában kb. 8 fő 
részvételével  

- december 28. (magánlakás): az IÉI üzenet bemutatása vetítés formájában 7 fő részvételével  
 
Salgótarján 
- december 7. (Szent József plébániatemplom): az IÉI üzenet Szűz Máriáról szóló tanításának 

bemutatása a Perlaki György atya által tartott háromnapos lelkigyakorlat lezárásaként, kb. 35 fő 
részvételével (4 atya is jelen volt) 

 
Evangelizáció az interneten 
 
A hivatalos IÉI honlap mellett működik az aktuális híreket tartalmazó ichtys.hu, ahol az aktuális 

hírek, üzenetek mellett a magyar nyelvű IÉI filmek is fönt vannak, amelyeknek átlagosan évente kb. 
500 fős a nézettsége, ill. a Youtube-on is vannak fönt magyar nyelvű IÉI filmek. 

Hírlevelünket 370-en kapják meg, a napi üzeneteket 270-en. 
Evangelizációs alkalmainkat hirdettük a facebookon is, de ezzel nem sikerült új embereket 

megszólítanunk. 
 
Imacsoportok 
 
Az imacsoportok száma nem változott. A 2010-ben indult csoportok megmaradtak. Az újpalotai 

csoport jelenleg nem működik, viszont indult egy új az év végén Káposztásmegyeren. Így összesen 14 
IÉI imacsoport működik az alábbi helyszíneken: Aldebrő, Budapest (3), Hódmezővásárhely, Keszthely, 
Kőszeg, Salgótarján, Szeged (3), Tardos, Vác. 

 
Lelkigyakorlat 
 
2011-ben is megszerveztük az éves lelkigyakorlatot július 30. – augusztus 1. között Kecskeméten 50 

fő részvételével. Selymes József atya személyében komoly lelki támogatóra találtunk. Külön öröm volt 
Szaplonczay Miklós atya részvétele is.  

 
Könyvkiadás 
 
2011-ben nem adtunk ki új könyvet, inkább gyűjtjük a pénzt az egykötetes könyvre, és a fogyóban 

lévő kötetek pótlására. 
 
Rászorulók segítése 
 
Az imacsoportok tagjai inkább alkalmilag segítenek egy-egy rászorulón, illetve a budapesti 

imacsoport több tagja is havonta támogatja a Dévai Szent Ferenc Alapítványt. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 

Az Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki 
tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 

 

Budapest, 2012. május 28. 


