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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 2018-ban: a napi bibliaolvasást segítő kiadványok
készítésével, a Biblia közös, csoportos feldolgozását segítő könyvek kiadásával illetve ismertetésével,
illetve helyi egyházközségekkel együttműködve nyári bibliaismereti gyermektáborok szervezésével.
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az
alábbiak szerint alakultak 2018-ban:
Kiadványaink közül folytattuk az Útjelző című, negyedévente megjelenő ifjúsági Bibliaolvasó
vezérfonalunk kiadását a középiskolás, illetve fiatal felnőtt korosztálynak. A szerzők, a szerkesztők és a
korrektorok önkéntesek, akik ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt a minőségi munkát, közel 40-en.
A keresztyénség legfőbb üzeneteit 10 hetes tanfolyam formájában bemutató sorozatunkat, a Keresztkérdések-et országszerte már több száz egyházközség használta 2018-ig. Sok gyülekezetben
rendszeresen, évente többször tartották ezeket a sorozatokat. Ugyanennek a sorozatnak az ifjúsági
változata is elkészült 2012-ben, Kereszt-kérdések Mikro (12-14 éveseknek) és Kereszt-kérdések Makro
(14 év felettieknek), valamint a folytatás A tanítványság kérdései címmel (2015-ben). Terveink közt
szerepelt a Kereszt-kérdések előzményeként is használható Élet-kérdések anyag megjelentetése, amivel
az egyházak hitbeli és egyben közösségépítő tevékenységét tudjuk támogatni.
Kiadtuk a Bibliai Kalandtúra című, gyülekezeti gyermekmunkás segítő kiadványukhoz az Újszövetségi
óravázlatokat.
Táborok szervezésével is foglalkoztunk 2018-ban:
Brit partnerszervezetünkkel, a Sripture Union nevű civilszervezettel közösen 2018 nyarán 10 angol
nyelvi, bibliatanítással egybekötött napközis táborokat szerveztünk általános iskolás gyerekeknek. 312
gyermek vett részt ezekben. Külföldi önkéntes segítők száma: 18 (14 brit, 1 amerikai, 1 ugandai és 1
zimbabwei önkéntes). A tábori munkát további 30 magyar önkéntes segítette.
Továbbra is nagy gondot fordítottunk arra, hogy az anyagiak miatt senkinek ne kelljen lemondania a
táborokban való részvételről. A részvételi díjakat rendkívül alacsony áron határoztuk meg, ez a tábori
munkát átfogó önkéntes munkának köszönhetően valósulhatott meg: Brit és német önkénteseink ez
évben ismét lemondtak útiköltség térítésükről, de a magyar segítők sem részesülnek semmiféle anyagi
juttatásban a programért.
Igény szerint szerveztünk a gyülekezetek részére a nyár után utótalálkozókat, angol gyermeknapokat.
A kiadványok kiadását nehezítette a 2018-as évben bekövetkezett vezetőváltás.
Alapítványunk életéről kétszer, 2018 júniusában és novemberben jelentettünk meg hírlevelet,
önkénteseinknek, támogatóinknak, 600 példányban.
Kuratóriumi Ülésünk 3 ízben volt, február 19-én május 28-án és december 12-én.
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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Útjelző kiadvány szerkesztése, terjesztése.
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Útjelző kiadvány szerkesztése, terjesztése.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Keresztény lakosság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

600

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az útjelző kiadvány szerkesztésével, terjesztésével a keresztény embereknek nyújtunk segítséget lelki
életük megerősítésével.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Református Egyház támogatása

4 173
4 173

Összesen:

Tárgyidőszak

0
0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Vezető tisztségviselő juttatása

0
0

Összesen:

Tárgyidőszak

0
0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

20 962

17 182

83
0
0

90
0
0

0
20 879
21 496

0
17 092
16 489

9 713

11 077

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
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Előző időszak

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

Tárgyidőszak

889
- 534

725
693

113

98

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
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

(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

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

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
Tárgyévben végzett tevékenységünket az 1. pontban mutattuk be.

7.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.
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