
Működési nyilatkozat 

A Nemzeti Keresztény Ifjúsági Kulturális Központ  

kettős céllal jött létre. 

 

Elsődlegesnek tekintjük Magyarországon a nemzeti ifjúság, fiatalság olyan kulturális keretbe 

ágyazott keresztény nevelését, melynek segítségével távol tarthatjuk a leendő felnőtt 

nemzedékeket a káros szenvedélyektől, az élet zsákutcáitól, és alapvetően keresztény értékrend 

alapján figyelmüket minél korábban a keresztény hit, kultúra, művészet, készségfejlesztés felé 

irányítsuk. 

Másodlagos cél, hogy a formális egyházi kereteknél lazább, dicsőítéssel, közös imákkal, 

programokkal, közösség építéssel alakuló központ egyfajta fejlesztő kikapcsolódást nyújtson 

miközben útmutatást ad Jézus Krisztus Testében betöltendő felnőtt életünk elkezdéséhez és 

megéléséhez, Isten Országának földi építésével. 

A Nemzeti Keresztény Ifjúsági Kulturális Központ közhasznú alapítvány céljai: 

Az általános célkitűzés, hogy az Alapítvány az Evangélium minél szélesebb körben és fórumokon 

történő hirdetése mellett, a nemzeti ifjúság keresztény keretek közötti kulturális, szellemi 

központjává váljék, elősegítse az imádság, a dicsőítés kultúrájának széleskörű terjesztését. 

Az Alapítvány elsősorban a Nemzeti Keresztény Ifjúsági Kulturális Központ működtetését látja 

el, és ezen belül célja: 

a) olyan folyamatos Evangelizáció, melynek keretében a Szentírás, az Ige a lehető legtöbb 

fórumon (Internet, TV, napilapok, közterületi és egyéb hirdetési platformok) juthat el a 

lehető legtöbb emberhez, 

b) keresztény bázisú, de kulturális sokféleséget szem előtt tartó központ létrehozása (fiatal 

művészeti centrum, kiállító- és koncert termek, képzési-, próba és rendezvényhelyszínek), 

ennek keretében a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a 

művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja 

javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; 

c) b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, 

önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a 

művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése [utalás: a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a-b]; 

d) 24, 48 és 72 órás dicsőítések, ima-, közbenjáró és Szentírás felolvasó alkalmak, egyéb 

szabadtéri és fedett rendezvények, táborok szervezése; 

e) egy tervezett komplex budapesti imádság Háza és oktatási-művészeti központ keretében 

a szüntelen dicsőítés, imádás és közbenjárás minél szélesebb körben történő 

megismertetése, terjesztése, megerősítése és mind teljesebbé tétele; 

f) a Biblia és a különböző imaformák megismertetésének elősegítése; 



g) folyamatos közvetítő szerep vállalása az egyház és a társadalom égető problémái 

artikulálásában; 

h) a keresztény értékrendű fiatal- és felnőtt-képzés: ennek keretében egészséges életmód 

segítését biztosító szolgáltatások [utalás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9.], illetve az emberi élet értékéről, a 

házasságra való felkészítésre szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról, a családi életről 

szóló ismeretanyagok átadása [utalás a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 

3. § (2) bekezdésére];  

i) a keresztény kultúra (azon belül kiemelten az imádság kultúrájának), irodalom és zene 

megismertetése, oktatása és terjesztése, ennek keretében, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása [utalás Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.];  

j) vezetőképzés;  

k) a keresztény felekezetek közötti párbeszéd elősegítése;  

l) lelki gondozás, lelki tanácsadás és lelki vezetés: ennek keretében az emberek egészségi 

állapotának javítása, illetőleg a jobb életminőség érdekében az egészségkárosító 

környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni eredményes fellépés [utalás az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 144. § (2) bekezdésére]; 

m) a szociálisan rászorulók támogatása: ennek keretében a hajléktalanná válás 

megelőzésének elősegítése [utalás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 10.]; 

n) egy tervezett, széleskörű szegénymisszió létrehozása. 

A Nemzeti Keresztény Ifjúsági Kulturális Központ közhasznú alapítvány tevékenysége: 

Az Alapítvány a célok megvalósítása és megvalósulása érdekében; 

a) művészeti tevékenységek folytatásához stúdió- és egyéb művészeti technikai kellékeket 

vásárol, kiállító-, próba- és rendezvény helyszíneket alakít ki; 

b) az Evangélium hirdetése és a Szentírás, az Ige emberekhez történő eljuttatása érdekében 

megszervezi és lebonyolítja a különböző fórumokon, különböző platformok által történő 

megjelenést; 

c) közösségi események, rendezvények, közös imádságok, lelkigyakorlatok, képzések céljából 

rendezvényeket, dicsőítő napokat, nyári táborokat, valamint egyéb találkozókat és 

konferenciákat szervez kül- és belföldön, és azok működését tárgyi-személyi feltételek 

biztosításával segíti elő; 

d) az egészséges életmód népszerűsítése érdekében rendezvényeket tart, ismeretterjesztő 

anyagokat készít, terjeszt; 

e) munkája ellátásához imamisszionáriusokat, más szolgálattevőket alkalmaz, illetve 

önkénteseket és önkéntes vezetőket toboroz, azokat összefogja, koordinálja és képezi; 

f) ingyenes étel- és ruhanemű osztásokat szervez, a hajléktalanná válás komplex módon 

történő megelőzésének elősegítése érdekében visszailleszkedési életút programot kínál, a 



szociálisan rászorulók támogatásához adományokat gyűjtő rendezvényeket tart, 

ismeretterjesztő anyagokat készít, terjeszt; 

g) elősegíti keresztény ismeretterjesztő, művészeti kiadványok, alkotások és használati és 

ajándéktárgyak létrejöttét, készítését, készíttetését, forgalmazását és részt vesz ezek 

társadalmi megismertetésében; 

h) általában minden olyan tevékenységet ellát, beleértve a vállalkozási tevékenységet is, 

amely működésének erőforrásait gyarapítja, hatékonyabbá, teljesebbé teszi – a 

jogszabályok, illetve az erkölcs szabályai által megengedhető módon; 

i) az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni eredményes fellépés 

érdekében rendezvényeket tart, ismeretterjesztő anyagokat készít, terjeszt. 

Kuratórium tagjai:  

A kuratórium elnöke: 

Hadi Péter 

A kuratórium tagjai: 

Misek János Istvánné 

Munkácsi Péter 

Elérhetőségek:  

info@nekikk.hu 

nekikk.alapitvany@gmail.com  

Székhely: 1033 Budapest, Tanuló utca 1-3. 

Budapest, 2019. 03. 21. 
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