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A Firisig Akaddmia Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii T{rsasig a 2015. ad66vben a
Sz{mvitelrdl sz6ld 2000. 6vi C. tdrveDy hatilya
tartoz' gazdrlkod6 (3.9 2.).
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A kiizhasznfs6gi melldldet a kiizhasznf jog{ll{s megszerz6se 6rdek6ben k6sziilt.
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A t6rsasdg adatai

Neve: Fiisdg Akaddmia Nonprofit Korliitolt Felel6ss6gii T6rsasAg
A c6g sz6khelye: 205 I Biatorbegy, J6zsef Attila utca

13.

Ad6szim: 25310753-l-13
C6siegyz6kszdn:

t3

-09 -1 7 59 5 4

C6gbejegyz6s helye: Budapest Ktjmydki Titrvdnyszdk C6gbir6sega
C6gbej€gyz6s id€je: 2015.07 14.

A c6g statisztikai szdmjele:

253 I 0753-8559-572-13

A c6g elektronikus el6rhet6s6ge: ;roda@fi usagakademia.hu
A c6g brnksz{mlaszim&: I0700440-69090729-51100005
Sz6mlsvezetii hitelintdzet: CIB Bank Zrt.

2.
Sipos

A tagok adatai:

Alpir Szabolcs (a.n.: Takics Sarolta; sziil. id6:

7973.O4.29.1 i.lgyvezet6, tag

Dr. Somody lmre (a.n.: KeletiAgnes; szi.ll. id6: 1957.07.03.)tag
Suhai Gyiirgy Gdbor (a.n.: Puskds lldik6; szul. id5: 1974.06.14.) tag

B0kiJ6zsef (a.n.: Paksa Rozilia; sziil. id6: 1965.04.09) tag

3.

A

Tirsasig tev6kenys6gi kiire 6lta16nossdgban:

Kaiztiss6gi kulturiilis hagyom6nyok 6s 6rt6kek .poldsa (a helyi dnkormenyzatok 6s
szerveik, a kiiztdrsas6gi megbizottak, valamint egyes centrdlis aldrendelts6g( szervek

feladat- 6s hatiiskiireir6l sz6l6 1991. evi XX. tdrvdny 127. 9-a alapjen kdzfeladatnak
min6sUl.)
A Tdrsasdg fent nevezett kiizfeladathoz kapcsol6d6 kiizhasznU tevEkenysegei

8559'08

M.n.s. egy6b oktat6s (F6tev6kenys6g)

9499'08

M.n.s. egy6b kdzdss6gi, tiirsadalmi tev6kenys6g

8899'08

M.n.s. egy6b szoci6lis ell6t6s bentlak6s n6lkiil

5811'08

Konyvkiadiis

5814'08

Foly6irat,id6szakikiadviinykiadiisa

8560'08

Oktatdstkieg6szit6tev6kenys6g

9609'08

M.n.s. egy6b szem6lyi szolg6ltatis

8299'08

M.n.s.egy6bkieg6szit6iizletiszolgdltatds

A T6rsasdg egy6b, gazdasiigi-viillalkoziisi tev6kenys6get nem v6gez.
A Tdrsas6g befektetdsi tev6kenys6get nem v6gez. A villlalkozdsnak befektet6se mds

villalkoz6sban nincs.

4.

T6rgy6vben v6gzett alapc6l szerinti kiizhasznU konkr6t tev6kenys6gek
bemutat6sa

Oktat6s

-

levelez6 ielleq( k6pz6s

A T5rsas6g 2015.

jinius folyamdn nyilvdnos f6rumokon meghirdette szeptemberben

indul6 hiirom6ves k6pz6s6t. A k6pz6sben 42 f6 jelentkezett be 6s kezdte meg
tanulmenyait szeptemberben. Hallgat6ink 18 6s 68 6v kozotti f6rfiak 6s n6k (iitlag
6letkor 40 6v) Budapest 6s agglomer5ci6b6l, n6hdny hallgat6 vid6kr6l. A budapesti
k6pz6ssel pdrhuzamosan az Akad6mia oktat6i N6griid megy6ben kifejezetten roma

hallgat6knak (10-15 f6)tartottak kihelyezett k6pz6st. A kdpz6s havi egy alkalommal,
napi nyolc el6addsb6l dll. Az oktatiis rdsze a rendszeres szemonk6r6s, illetve

interaktlv id6szakok biztositdsa az el6ad6sok so16n.
Az els6 dv folyamdn a Biblia egyes kdnyveit ismertetjrik

kortiirt6neti hiitt6rrel,

keletkez6si informdci6kkal, fontosabb hangsUlyok kiemel6s6vel 6s nehezebb
szakaszok magya16zat6val. Hallgat6ink igy

riiliitiist kapnak a Biblia eredeti

kontextus6ra 6s a mai alkalmazhat6sdgdra. Eziiltal nemcsak az eu16pai kereszty6n
kultura gydkereit ismerhetik meg m6lyebben, hanem a mindennapi 6letukre n6zve is
hasznos,

irinymutat6 elveket kapnak.

Az oktatdsi helyszin el6k6szit6s6t, az oktatdshoz kapcsol6d6 adminisztrativ

feladatokat 6s az oktat6s egy r6sz6t 6nk6ntes munkatSrsak v6llalt6k fel.
Kiizdss6Fi tirsadalmi tev6kenvs6g
Az Akad6mia augusztusban egy otnapos, Ugynevezett

,,

Fi(sdg Konferenci;t"

rendezett Romh6nyban 20 f6 r6szvdtel6vel. A bentlakiisos konferencia fontos
kdztissdg6pit6 eszkoz, ahol a 16sztvev6k az el6adilsok mellett szem6lyes 6s
kiscsoportos besz6lget6seken kapnak segits6get 6letvezet6si k6rd6sekben cink6ntes

munkatiirsakt6l 6s egymiist6l.
Az Akad6mia munkat6rsai

havi- k6thavi rendszeressdggel munkatersi

megbesz6l6seket 6s csalirdos egy0ttl6teket tartanak egy-egy munkatiirs lakhely6n,
kirdndul6ssal, szabadid6s programokkal egybekdtve.

Oktatdst kies6szit6 tev6kenvsds

-

konzultiici6 6s mentorilliis

A halltat6knak az el6adiisi napok kitziitt konzultiici6s alkalmakat ajdnl fel az

int6zm6ny, ahol lehet6s6g nyilik, hogy a tanulds sordn felmerillt k6rd6sek ment6n

tovdbb m6lyits6k az el6ad6sokon elhangzottakat. Az 6v so16n Iehet6s6g van
els6sorban a hallgat6k sz6m6ra, hogy r.igynevezett mentori csoportokhoz
csatlakozzanak. A n6gy, kiil6nb6z6 iisszet6tel(, 3-6 f6s mentori csoport elt616
rendszeress6ggel tal6lkozik, hogy a csoport tagjai a kereszty6n 6letvezet6sben - egy

munkatdrs i16nyit6sa mellett - egym6st segltve tudjanak fejl6dni.
A hallcat6knak kdtelez6 jelleggel az 6v folyamdn kLilcinboz6 kereszty6n szolgdlatokba
kell bekapcsol6dniuk, igy tiibben r6szt vettek a n6gredi roma misszi6ban, a Vas,rnapi
lskola Sziivets6g programjaiban, egy- vagy tdbbnapos gyolekezeti konferencidkon 6s

ny6ri heteken 6s m6s kereszty6n krizciss6gi alkalmakon.

oktat6i 6s alapit6i meghivdsok alapj6n misszi6i konferencidkon,
felekezetkdzi, k6zOss6g6pit6 tal6lko26kon (Evang6liumi F6rum, Central lmareggeli,
szabad Szombat), lelk6sz toviibbk6pz6seken (Erd6ly), szakmai konferencidkon
Az Akad6mia

tartottak el6adist.

5.

A kdzhasznU tev6kenys6g c6lcsoport a

Az int6zm6ny felekezeti hovatartoz6stdl filggetlenill fogad kereszty6neket, illetve a

kereszty6n hitet megismerni 6s abban elm6lyiilni sz6nd6koz6, 18 6v feletti f6rfiakat
6s n6ket, akik elfogadj6k 6s tiszteletben tartj6k az Akad6mia ktildet6s6ben megjel6lt
alap6rt6keket, valamint vdllaljilk a szabiilyzat szerinti kovetelm6nyek betart6sdt 6s
teljesit6s6t.

6.

A kiizhasznU tev6kenys6gb6l r6szesiil6k l6tsz6ma:

A sajdt szervez6s( k6pz6si programokon folyamatos elkiitelez6d6ssel {oktatds,
mentori csoportok) 65 szem6ly vett r6szt, liitogat6k6nt toviibbi 15 f6.
Mdsok szervez6s6ben megval6sul6 programokon (Szabad szombat, centrdl

lmareggeli, lek6sz tovilbbk6pz6s, Nemzeti Evangeliz6ci6, szakmai konferencidk,
gyiilekezeti alkalmak) az akad6mia oktat6i, alapit6i el6ad6k6nt kb. 1500 f6 fel6
szolg6ltak.

7.

A kiizhasznU tev6kenysdg f6bb eredm6nyei:

A programokon r6sztvev6k nemcsak maguk gazdagodnak a k6pzds iiltal, hanem az 6
felk6szit6s0k ment6n a tanitv6nysig megval6suliisa iiltal csalddjaik, kdzvetlen
kdrnyezetilk, munkat6rsaik, szoms26djaik 6s gyillekezetlk is haszon6lvez6i lesznek a
k(jziittilk v6gzett szolgdlatnak.
Az oktatds eredm6nye, hogy a hallgat6k felk6sziilten 6s 6retten tudjiik meg6lni,
k6pviselni kereszty6n hitiiket a mindennapi 6letijk kill6nbdz6 teriiletein:
csal,djukban, hivat6sukban, gyillekezettkben, t6rsadalm unkban.

8.

Vezet6 tiszts6gvisel6nek nyUjtott juttatds

Szem6lyi

jelleg( rSforditiisok 6rt6ke:

ebbSl:

2 507 342 Ft
2 029 091 Ft

- b6rkdlts6g
4

- szem6lyi

jelleg( egy6b

0eFt

- b6rjdrul6k

9.

578 291 Ft

A t6rgy6vben kapott

adominyok

Az adom6nyoz6k kiire: magdnszem6lyek

Tergy6vben foly6sitott iissz€g dsszesen: 295 000 Ft
Tdrgy6vben felhaszn6lt iisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt

dologi
szemdlyi
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