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1. Számviteli beszámoló
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE
I. Induló tőke/ Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/ Eredmény
III. Eredménytartalék
IV. Lekötött tartalék
V. Értékelési tartalék
VI. Mérleg szerinti eredmény
E) CÉLTARTALÉKOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN

Előző
év
0
0
0
0
1 359
0
0
0
1 359
0
1 359
Előző
év
1 359
0
0
910
0
0
449
0
0
0
0
0
1 359

Eft-ban
Tárgyév
0
0
0
0
2 756
0
0
0
2 756
0
2 756
Tárgyév
2 732
0
0
1 359
0
0
1 373
24
0
0
24
0
2 756
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Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Megnevezés
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
A(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)
D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)
G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E)
H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)
J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)
Tájékoztató adatok:
A) Személyi jellegű ráfordítások
bérköltség
ebből: megbízási díjak
tiszteletdíjak
személyi jellegű egyéb költségek

Eft-ban
Tárgyév

Előző
év
3 583
2 734
0
0
50
2 684
0
787
6
56
0
3 583
3 307
3 023
173
111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 307
0
0
0
276

7 207
7 182
0
0
0
7 182
200
0
14
11
0
7 207
5 834
5 694
0
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 834
0
0
0
1 373

111
0
0
0
111

0
0
0
0
0
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bérjárulékok
B) A szervezet által nyújtott támogatások

0

0

- ebből: a Korm.rend.16§(5)bekezdés szerinti kötelezettségként elszámolt
és továbbutalt, illetve átadott támogatás
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a szervezet elnöke
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2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A Szövetség a 2011. évben költségvetési támogatásban nem részesült.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A szervezet rendelkezésére álló vagyon összetételében jelentős változás nem volt.
Nagyobb mértékű beruházás 2011. évben nem volt.
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
A Szövetség cél szerinti juttatásokat 2011. évben nem nyújtott.

5. Kimutatás a kapott támogatásokról
Központi költségvetésből
szja 1%

0
0

Pályázati úton elnyert támogatás

200

NCA

0

Önkormányzat

0

Egyéb
magánszemély, gazdasági
társaságok, egyéb szervezetek

7182
7182

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
A szervezet vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.
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7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről
Egy termékeny és – minden emberi életről – gondoskodó anyaország ihletével 1996-ban, a magyar
honfoglalás ünnepi évében alakult polgári szervezetünk immár tizennégy éve. foglalkozik közösségi
terhesgondozással és korai gyermekvédelemmel. Önkénteseink (a helyi állami egészségügyi és
közigazgatási intézményekkel is együttműködő védőnők, orvosok, pedagógusok, papok, szociális
munkások, hitoktatók, újságírók, stb.) idén is társadalombarát életutakat kerestek egy nemzeti
sorskérdés, a sokféleképpen terhes (állapotukat tehát korántsem várandós vagy áldott állapotnak érző)
anyák krízishelyzetének megoldása, ennek eredményeként pedig a magzati életek kioltásának és az
újszülött-gyilkosságoknak a megelőzéséért.
Ez idő alatt














1932 esetet kezeltek a megyei bázisokat működtető, ún. Alfa-hangok és a köréjük szerveződő
önkéntesek. Ebből
 1019 esetben adtak telefonos tájékoztatást, amelyek egy része szociális és/vagy lelki gondok
föloldását szolgáló tanácsadás is volt.
 31 esetben elkerülhető volt az országosan mentálhigiénés járványként pusztító abortusz,
azaz a magzati életkorú gyermekek életének kioltása. Örülünk, hogy a másállapotukat
eredetileg súlyos lelki teherként, válságként átélő, ezért hozzánk forduló nőkből mára
segítségünkkel az Élet alternatíváját választó és gyermeküket mégiscsak szeretettel dajkáló
édesanyák lehettek.
30 esetben sikerült megőrizni olyan családok egységét, ahol az eredetileg gyermekük örökbeadását
fontolgató gondviselők közreműködésünkkel mégis a gyermek megtartása mellett dönthettek.
Mivel Szövetségünk a gyermekek örökbeadását minden körülmények között az elutasítás egyik
formájának tekinti, ezért ezt csak elkerülhetetlen helyzet esetén támogatjuk.
10 titkolt terhességet viselő nő sorsán tudtunk segíteni úgy, hogy „nem kívánt” gyermeküket
egészségügyi intézményben, s nem pedig önmagukat és gyermeküket is fenyegető magányban
szülték meg, így esetükben az újszülött-gyilkosság veszélyét is megelőzhettük, ezzel az utóbbi
években országosan is csökkent ennek a tragikus bűncselekménynek a számaránya.
229 veszélyeztetett terhest és veszélyeztetett kisgyermekes szülőt helyeztünk el az ország
különböző, állami vagy egyházi anya-gyermek otthonaiban, vagy kórházi osztályokon, hiszen a
megelőzés eszköztárához tartozik a gondozásra szorulók védelmet nyújtó intézményekbe való
elhelyezése.
301 szegény család számára állítottunk össze – támogatóink jóvoltából is - gyermekruházati és
gyermekápolási cikkekből, pelenkából, babakocsiból, babaágyból, stb. álló segélyküldeményeket.
Ezek nagyobb részét olykor saját gyűjtésükkel is kiegészítve munkatársaink személyesen adták át a
rászorulóknak. A gyermekük megtartását vállaló édesanyákat ugyanis sorsfordító döntésük
meghozatala után sem hagyjuk magukra. Ez az ún. kelengye-program az ő további életútjukat
szolgálja. A Fundamenta Lakástakarék-pénztár vezető munkatársai adománygyűjtésének
köszönhetően tucatnyi ajándékcsomagot juttathattunk el a salgótarjáni vöröskeresztes „Menedék”
Anyaotthonba. Szövetségünk munkájáról az elnök, a megajándékozottak sorsáról és öröméről az
otthonvezető Rácz Ákosné tartott vetített képes beszámolót az adományozóknak.
3 esetben részt vettünk a törvényes feltételeknek megfelelő, ún. nyílt örökbe(fog)adásnak az
előkészítésében, noha arra törekszünk, hogy létrejöhessenek azok a feltételek, amelyek mellett a
gyermek eredeti, vér szerinti családjában találja meg a kedvező nevelkedését elősegítő lelki és
anyagi környezetet.
Részint ennek az üzenetnek a közvetítésére, részint a nyílt örökbefogadás kapcsán felmerülő
utánkövetési szándéknak a megvalósításaként szerveztük meg a február 5-én tartott tartott
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örökbefogadói klubnap, illetve június végén a hagyományos dömösi találkozót a nálunk
örökbefogadásra jelentkezett, illetve azon túljutó szülőkkel.
6 szakmai, szervezetépítést és esetmegbeszélést szolgáló napot tartottunk.
„Szót kér a lélekharang” címmel a Nemzetközi Nőnapon, március 8-án az Országgyűlés előtti
Kossuth téren kongattuk a lélekharangot, ezzel is figyelmeztetve az éppen akkor demográfiai
kérdések kapcsán ülésező parlamentet a termékenységellenes politikai diktatúra sokmillió
áldozatára. Az eseményről, melyen megjelent öt országgyűlési képviselő is, az N1 televíziós
állomás adott hírt.
„Méhében él a nemzet!” címmel május 21-én, a budapesti Radisson Hotelben tartott konferencián,
illetve ugyanezekről Tatán is tartott népesedéspolitikai kérdésekről előadást elnökünk.
A „Csillagpont” elnevezésű, református fiataloknak szervezett tatai összejövetelen július 19-22.
között Zuborné Hudák Márta és férje szerepelt kiadványainkból rendezett kiállítással. A
rendezvényen vendégünk volt a nagyváradi Pro Família Alapítvány két fiatal gondozottja, aki knek
regisztrációs költségét mi fizettük.
Havi rendszerességgel részt vett az örökbefogadás szakmai kérdéseiről szervezett minisztériumi
megbeszélésen, ahol a kormányzat (NEFMI) gyermek és ifjúságvédelmi főosztálya által ajánlott
tematikával, illetve más, szintén a nyílt örökbefogadással foglalkozó civil szervezetekkel
egyeztettünk.
Az „Ütközések” című, a NEFMI és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet szervezésében a
Novotel Szállóban tartott október 6-7-i esélyegyenlőségi konferencián szövetségünket Rácz
Ákosné alelnökkel, Bácskai Andrásné és Szigeti Sándorné kecskeméti Alfa-hanggal Téglásy Imre
elnök képviselte.
A HLI forgatócsoportját kísérve elnökünk interjúalanyokat és magyarországi helyszíneket
szervezett egy magyar-lengyel életvédelemről szóló dokumentumfilm előmunkálatai során.
Ugyancsak ennek keretében interjúkat forgatott az új magyar alkotmány élet- és családvédelmi
értékeit megfogalmazó politikusokkal és szakértőkkel. Köztük volt: Harrach Péter, Rónaszékiné
Keresztes Mónika, Tarnai Richárd, Jobbágyi Gábor, Schanda Balázs, Hegedűsné Kovács Enikő,
Márfi Gyula, Semjén Zsolt, Bíró László és Hámori Antal.
Egy szinte „hivatalból” üldözött fiatal családnak nyújtottunk lelki, anyagi és jogi segítséget annak
érdekében, hogy hányattatásaik enyhüljenek, illetve véget érjenek. Tanulságos történetüket
filmfelvételekkel és interjúkkal dokumentáltuk részint a belső továbbképzés céljából, részint a
szélesebb szakmai és általános nézőközönség tájékoztatására. Munkacím: „Menekülők”
„Az Élet a Jövő – védelmet érdemel” címmel október 18-án, Szent Lukácsnak, az orvosok
védőszentjének ünnepén nagy konferenciát rendeztünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Államés Jogtudományi Karának dísztermében, amelynek során a fogamzásgátlásról tartott előadást
Rudolf Ehmann svájci szülész főorvos, az orvosi lelkiismeret etikai és jogi helyzetéről a bécsi
Csáky-Pallavicini Tamás, illetve egy pszichiátriai beteg terhességének sorsáról Paksy Mária
pszichiáter főorvos, illetve Hámori Antal, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja
beszélt „A magzati élet védelme az új alkotmányban” címmel. A rendezvényen képviseltették
magukat a külföldi testvérszervezetek képviselői, így Antun Lisec és Petar Hadzic (Horvátország),
Marek Mihalcik (Szlovákia), Joannes Bucher (Ausztria).
Külföldi barátaink anyagi támogatásának köszönhetően elkészült és kétnyelvű változatban
megjelent a rajzoljbabat.hu és a yesforhungary.eu élet-és családvédő honlap, melyekkel
kampányt indítottunk az új magyar alkotmány életvédelmi értékeinek tudatosítására, illetve ezek
továbbvitelére.
„A meddőség keresztje” címmel 2700 példányban megjelent Marie Cabaud Meaney esszéje, a
hozzá csatolt négy magyar mélyinterjú és a kiadvány utószava. A könyv megjelenéséről a Vatikáni
Rádió nyomán hírt adott a Magyar Katolikus Rádió. A szerzőt és családját a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségében tartott sajtótájékoztató alkalmából november 19-én délelőtt láttuk
vendégül.
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„Az Élet a Jövő – méhében él” címmel november 19-én filmfesztivált és konferencián rendeztünk
a Pest megyei Közgyűlés dísztermében. Az esemény alkalmából feliratos formában bemutattuk
Rick Stout: Kihűlt világ – didergő nemzetek című 50 perces dokumentumfilmjét, amely a világ
demográfiai tragédiáját mutatja be. A filmfesztivál filmjein kívül vendégünk volt Irene Van der
Wende, a Silent No More! (Nem hallgatunk tovább!) elnevezésű nemzetközi nőmozgalom
holland képviselője, aki a saját élettörténetének előadásán kívül ismertette az abortuszt követő
emlőrák-veszély emberi-orvosi kockázatait.
 „Békét az anyaméhben! – Kegyelmet magunknak – kegyelmet magzatunknak!” Címmel az
immár hagyományossá vált december 28-án hazai és nemzetközi résztvevőkkel tartottuk XXXII.
Életvédő Zarándoklatunkat. A mintegy ezer felvonuló között mintegy száz tizenéves, szczeczini,
lengyel fiatal mellett vendégeink érkeztek Temesvárról (50 fős fúvószenekarral), továbbá
Nagyváradról és Munkácsról. Kaposvárról és Mohácsról autóbuszos különjárattal érkeztek
csoportok. A köztársasági elnöki palota előtti felszólalók között szerepelt: Andreas Laun, Joannes
Bucher, John Smeaton, Johann Lundell, Ioan Chisarau, Jakabffy László, Bíró László, Csókay
András, Hegedűsné Kovács Enikő, Téglásy Imre, Jobbágyi Gábor, Bándi Kund. A köztársasági
elnöki hivatalnak átadott „emlékező kérelem”-ben azzal fordultunk a magyar állam képviselőjéhez,
hogy erkölcsi-politikai tekintélyével és hatalmával élve az új alaptörvény életbe lépésével
egyidejűleg hirdessen közkegyelmet a magzati életkorú gyermekeknek. A kérelemre semmiféle
válasz nem érkezett. Az eseményről a YouTube-on és más videó megosztókon különféle videó- és
fényképfelvételek láthatók.
 18 alkalommal szerepeltünk az elektronikus és nyomtatott sajtóban, tartottunk előadást
védőnőknek, szakembereknek, iskoláknak. Elnökünk „Méhében él a nemzet” címmel a magyar
életerő és élettér történetéről adott elő március 19-én, Soltvadkerten.
A telefonjaink működtetésére fordított összegek mellett az egyéb fölmerülő költségek elenyészők.
Bár továbbra sincs se irodánk, elnökünk személyében decembertől végre főállású munkatárs intézheti
szervezetünk ügyeit. Mindössze munkatársaink utaztatására, továbbá postázásra és irodaszerekre
költünk a pályázatokból csordogáló, a magánszemélyek adományaiból, illetve a felajánlott 1 %
adójuttatásból származó összegekből.
Mindazonáltal továbbra is büszkén valljuk, hogy szolgáltatásainknak értéke van – ára nincs!
Önkéntes munkánk értéke számszerűleg nehezen becsülhető. (14 év alatt – a szeretetszolgálati munka
értékbecslését alkalmazva és nagyjából évi 25 millió forinttal számolva – 350 millió forint.)
Szövetségünk társadalmi munkában fontos állami és önkormányzati feladatokat lát el, illetve ezen
feladatok ellátását egészíti ki olyan határterületen, amely a hivatalos szervek számára elérhetetlen. E
munka folytatásához kérjük a felelős magyar állampolgárok, köztük az Ön támogató bizalmát,
együttműködő segítségét, anyagi támogatását!

Budapest, 2012. 05. 30.
Dr. TÉGLÁSY Imre elnök

Köszönet a támogatóknak
Az Alfa Szövetség ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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