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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Alapítvány alapcélja az Igaz Élet Istenben lelkiségi mozgalom missziós tevékenységének anyagi és
szellemi segítése, támogatása. 2011-ben és 2012-ben is az Igaz Élet Istenben üzenet megismertetése
volt a fő cél, amelyet elsősorban evangelizációs alkalmak, lelkigyakorlatok, és internetes
ismeretterjesztés révén valósítottunk meg.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. irni
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

kulturális
1997. évi CLVI törvény 26 § c)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

keresztények, Istenkeresők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

500

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
irni illetve a közhasznu tevékenységből részesülők létszámát is kitölteni

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

36 működési költség
15 működéshez szükséges bankköltség
51

Domain regisztráció
Unicredit Bank
Összesen:

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

0
0

nincs ilyen
Összesen:

0
0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
Vezető tisztségviselők nem kaptak juttatást egyik évben sem
Összesen:

Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány

Előző év

Tárgyév

0
0

0
0
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6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

810

226

144
0
0

209
0
0

0
666
809

0
17
51

K. Adózott eredmény

0
0
1

0
0
175

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

0

0

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

518
176
0.00

X
X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

0.52
0.00
0

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2011-ben három városban (Budapest, Szeged, Salgótarján) szerveztünk evangelizációs alkalmakat,
összesen kb. 160 fő részvételével. 2012-ben is három nagyobb városban (Budapest, Szeged,
Mosonmagyaróvár) mutattuk be az IÉI üzenetet, és mindkét nyáron szerveztünk lelkigyakorlatot, ill.
zarándoklatot. Aktívan terjesztettük az interneten is az IÉI-hez kapcsolódó anyagokat (napi üzenetek,
hírlevelek, videók, fordítások). Mivel a 2011-es év beszámolója tavaly megtörtént, ezért mist csak a
2012-ről szóló részletesebb beszámoló következik.
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Budapest
január 21. (Országúti Ferences Plébánia)
Imádságos, bensőséges együttlét a Keresztény Egység hete alkalmából kb. 5 fő részvételével –
a jövőben szeretnénk ezt az alkalmat komolyabban venni, és más imacsoportokat is bíztatni,
hogy az ökumenikus imahéten vagy annak környékén szervezzenek hasonló alkalmakat.
február 20.
Meghívást kaptunk Móré István Lehel téri ifjúsági hittancsoportjába, ahol 13 fiatalnak
mutattuk be az IÉI üzenetet. A fiatalok nyitottak voltak. Könyvet csak 1-2 ember fogadott el
és egyvalaki iratkozott fel a napi üzenetre, de majdnem mindenki vitt szórólapot, hogy otthon
még megnézze a neten.
május 5. (Országúti Ferences Plébánia)
2 új érdeklődő és 3 régebbi ismerős volt jelen a kb. 9 szervezővel együtt, akik mindnyájan
megújultak a hitükben. 2-en iratkoztak fel hírlevélre és napi üzenetre. A téma a Szentlélek és a
Próféciák volt.
december 8. (Országúti Ferences Plébánia)
Másodszor rendeztük meg az IÉI adventi lelkinapját, ahol a lectio divina-t gyakoroltuk, majd
részt vettünk Janig Péter atya miséjén.
december 29. Törökbálint
Az IÉI-ben található Szentlélekről szóló üzenet átimádkozása az Isteni Szeretet Közösségben.
Szeged
február 8.
Szaplonczay Miklós atya jóvoltából kb. 20 fiatal kollégista hallgatónak mutattuk be az IÉI
üzenetet, akik nyitottan fogadták.
április 20.
Vetítés 4 fővel. Közülük később ketten az imacsoportba is eljöttek.
Nyári lelkigyakorlat (zarándoklat)
június 30.-július 6., Medugorje
Rengeteg kegyelemben részesült a 46 zarándok, aki eljött. Emellett sajnos érezhető volt a Nagy
Figyelmeztetés üzenet keltette feszültség. 6 új érdeklődő iratkozott fel a napi üzenetre és a
hírlevélre.
szeptember 14.
Győrben szerettük volna bemutatni az IÉI-t, de érdektelenség és szervezési hibák miatt senki
sem jött el.
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október 27.
A helyi közösségi házban tartott vetítésre 40-45 főnyi közönség jött el, a többség személyes
hívásra, de voltak ismeretlen látogatók is. Leitnerné Ani és társai szervezték az alkalmat. A
dublini film vetítésével kezdtük, azt kb 45 perc után megszakítottuk. Szünet, szívélyes
kínálás, sok szép sütemény és üdítő volt, közben könyv és dvd vásár. Ezután a török
zarándoklat filmje következett, érezhetően nagy hatást gyakorolt mindenkire a papok
bemutatkozása és Vassula megújult arca, előadása. Zárásul bemutattuk a közösséget
Ez a megoldás jó, így nem fáradtak el, a szünetben is kérdezősködtek.
A figyelmes és nyitott közönség érdeklődött a könyvek és a filmek iránt. Heten iratkoztak fel
az ichtys mannára.
Evangelizáció az interneten
Az év során megújult, és új tartalmakkal gazdagodott az ichtys.hu oldal, ahol továbbra is elérhetők
aktuális híreink. A filmek több százas nézettséget érnek el évente, ezért is töltöttünk fel újabb
anyagokat a Youtube-ra (pl. Ljubo atya interjúja az IÉI-ről, Vassula dublini előadása, Próféciák és
figyelmeztetések), amelyeknek 300-800 közötti a nézettsége egyenként.
Hírlevelünkre immár 560 feliratkozó van, a napi üzenetekre 289, de az olvasott levelek száma csak
30%.

Az év folyamán elindult az imakérések listája, amelynek 25 tagja van.
2012 végén indítottuk el az IÉI facebook oldalát, ahol főként IÉI üzenetrészletek kerülnek
közzétételre.
Könyvkiadás
2012-ben sem adtunk ki új könyvet, inkább gyűjtjük a pénzt az egykötetes könyvre, és a fogyóban
lévő kötetek pótlására.
Imacsoportok
Az imacsoportokkal kissé meglazult a kapcsolat. Reméljük, hogy a 2011-es helyzet nem változott. A
jövő évben újra fel kell venni a kapcsolatot, hogy tisztán lássuk, hányan vagyunk, és milyen
elkötelezettséggel.
Rászorulók segítése
Bár ez a tevékenység továbbra is szerepel az alapítvány hosszabb távú céljai között, az imacsoportok
tagjai még mindig inkább egyénileg és alkalmilag segítenek egy-egy rászorulón, illetve a budapesti
imacsoport több tagja is havonta támogatja a Dévai Szent Ferenc Alapítványt.
Az Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki
tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. SZJA 1%
Támogatási program elnevezése:

SZJA 1%

Támogató megnevezése:

magánszemélyek

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

2011. október 1. - 2014. május 31.
353
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

144

-tárgyévben felhasznált összeg:

51

-tárgyévben folyósított összeg:

209

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

51

Felhalmozási:
Összesen:

51

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A kapott összeget nagyrészt tartalékoljuk a folyamatban lévő könyvkiadási projekt megvalósítására,
ezért csak 51 ezer forintot használtunk fel a domain regisztrációra és az alapítvány bankszámlájának
vezetésére.
Budapest, 2013. május 25.
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