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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Az alapítvány célja, hogy minden korosztályt segítsen a Biblia megismerésében és rendszeres 
olvasásában, hogy az olvasók az evangéliumot megismerve személyes hitre jussanak Jézus Krisztusban, 
s ezáltal testileg-lelkileg kiegyensúlyozott, egészséges és értelmes életet alakítsanak ki, mely az egész 
társadalom hasznára válik.  

E célt több fronton is igyekeztünk megvalósítani 2017-ben: a napi bibliaolvasást segítő kiadványok 
készítésével, a Biblia közös, csoportos feldolgozását segítő könyvek kiadásával illetve ismertetésével, 
illetve helyi egyházközségekkel együttműködve nyári bibliaismereti gyermektáborok szervezésével. 
2017-es tevékenységeink részletesebb bemutatásához lásd a Kiegészítő Mellékletet (7.).  

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

Nincs adat felvéve a fejezethez. 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Református Egyház támogatása 3 945 4 173 

Összesen: 3 945 4 173 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Vezető tisztségviselő juttatása 0 0 

Összesen: 0 0 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 22 187 17 270 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 41 83 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 22 146 17 187 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 22 661 17 804 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 11 555 6 021 
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 877 889 
K. Tárgyévi eredmény - 474 - 534 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 138 0 
 

6. 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] X   

(két évi bevétel átlaga)       

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X X 

(két év egybeszámított adózott eredménye)       

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

(személyi jellegű ráfordítások aránya)       

Társadalmi támogatottság mutatói       

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

(szja 1% a korrigált árbevételhez)       

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

(közhasznú ráfordítások aránya)       

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

(közérdekű önkéntesek száma)       
 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

2017. évi tevékenységek: 

2017-ben utoljára adtuk ki a Lélekfrissítő, nőnknek szóló bibliaolvasó vezérfonalunkat negyedévente 
jelent meg, 800 példányban. A kiadvány célja, hogy segítsen a nőknek mindennapjaikra vonatkoztatni a 
Biblia igazságait, hogy ez által lelkileg-testileg megerősödve tudjanak szembenézni életük sokrétű 
feladataival. A napi olvasmányok nagy része eredetileg német nyelven jelent meg. A szerkesztésben, 
fordításban és lektorálásban 18 fő segített önkéntesként. 2017-ben jelent meg Lysa TerKeurst: 
Kiborulva című könyvéhez kapcsolódó munkafüzet, illetve DVD. A kiadvány célja segíteni a nőknek 
negatív érzelmi reakcióik feldolgozásában, a Biblia segítségével. 

2017-ben is folytattuk a női klubboknak szóló tematikák és részletesen kidolgozott vázlatok terjesztését. 

Kiadványaink közül folytattuk az Útjelző című, negyedévente megjelenő ifjúsági bibliaolvasó 
vezérfonalunk kiadását a középiskolás és fiatal felnőtt korosztálynak. A szerzők, korrektorok, lektorok 
önkéntesek, akik ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt a minőségi munkát, 34 fő. 
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Folytattuk 10 hetes tanfolyamunk, a kereszténység központi üzeneteit bemutató sorozatunk, a Kereszt-
kérdések segédanyagainak kiadását. A kiadvány 2016-ban bővült utoljára a folytatással, A tanítványság 
kérdései néven.  

2017-ben folytattuk a gyermekeknek szóló színes, interaktív bibliaismereti kiadványunkhoz, a Bibliai 
Kalandtúrához készített Ószövetségi gyermek-istentiszteleti óravázlataink értékesítését, illetve az 
Újszövetségi vázlatok fordítását/szerkesztését. Célunk, hogy 50 bibliai történet feldolgozásával az 
alkalmak tartói végigvezethessék a 7-12 éves gyermekeket a Biblián, hittan vagy gyermek-
istentiszteleti csoportokban. A fordítás munkáját továbbra is önkéntesek végezték, ellenszolgáltatás 
nélkül. A kiadvány PDF formátumban elérhető. Az újszövetségi történetek feldolgozását reményeink 
szerint 2018-ban befejezzük.  

Táborok szervezésével is foglalkoztunk 2017-ben: 
Brit partnerszervezetünkkel, a Sripture Union nevű civilszervezettel közösen 2017-ben 11 angol nyelvű 
napközis tábort szerveztünk, egyházközségekkel közösen. Táborainkban 328 gyermek vett részt. A 
program lebonyolításában 36 magyar, 27 brit, 1 amerikai, 1 nigériai önkéntes segített. 

Angol napközis táboraink helyszínei: Fehérgyarmat, Sarkad, Érsekcsanád, Siklós, Bénye, Tatabánya, 
Vésztő, Szada, Pócsmegyer-Leányfalu, Pécs-Kertváros, Jászberény. A turnusok időpontjai: július 3-7; 
10-14; 17-21; 24-28. 

A gyerekekkel való kapcsolattartás érdekében utótalálkozót, illetve angol klubot szerveztünk egyes 
gyülekezetekben. 

Alapítványunk életéről kétszer, 2017 tavaszán és őszén jelentettünk meg hírlevelet hazai 
önkénteseinknek és támogatóinknak, 550 példányban.  

Kuratóriumi ülésünk 3 alkalommal volt: 2017. február 15. június 29. november 27. 

 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

Nincs adat felvéve a fejezethez. 


