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NOK A TELJES TUDASERT ALAPITV ANY
Kozhasznusagi jelenh~se
a 2011-es esztend6r61

1.

SZAMVITELI BESZAMOLO

A NOK A TELJ ES TUD AS ERT ALAP ITVANY 2011 . evben gazd alkod asar61 a sza m viteli torvenynek es a
kapcso l6d 6 eloirasoknak meg felel ve egyszerusitett eves beszamol 6t allitott ossze.
A merl eg foosszege 664 ezer Ft, a sajat toke 619 ezer Ft.

2.

KOLTSEGVETESI TAMOGATAS FELHASZNALASA

Targyevben az Alap itvan y koltsegvetes i szervto l nem kap ott tamogatast.

3.

V AGYONFELHASZNALASSAL KAPCSOLATOS KIMUT AT As

E16z6 evhez kepest az Al apitva ny tartaleka (vagyo na) 384 ezer Ft osszeggel not.

.
4.

MAGANSZEMEL YEKTOL, V ALLALKOZASOKTOL KAPOTT T AMOGA T ASOK

Ta rgyevben az Alap itva n y 2 511 000 Ft-ot ka pott osszesen maganszemel yektol, 470 000 Ft-ot pedig
kozhasznu szervezettol.

5.

A KOZHASZNU SZERVEZET VEZETO TISZTSEGVISELOINEK NYUJTOTT JUTTATASOK
ERTEKE, ILLETVE OSSZEGE

Al apitvanyunk szemelyi je!J egu raforditasa 0 ezer Ft volt. Szerveze ti.ink vezeto ti sztsegvi se loi ez evben nem
reszesultek juttatasban.

6.

A KOZHASZNU TEVEKENYSEGROL SZOLO ROVID TART ALMI BESZAMOL6

- Maharad zs Adhirad zs Radzsa Ram janu ar 10-i es Maharishi Mahesh J6g i janu ar 12-i sziiletesnapja
unnepl esevel koszontottlik az uj esztendot. A holl andiai MERU-b6 1 kozvetitett egesz napos unnepsegek
megtekintesere onlin e kapcsol 6da ssal bi ztositottunk lehetoseget az erd ekl 6d 6k reszere.
- Kozpontunkban a teli fUtesszezon so ra n kid erult, hogy a nyil aszar6k allapota nem bi ztositja a
programokon resztvevok komfort e rzeh~ t . Ezert janu arban oner6 b6 1 es ta moga tasb61 felujitottuk a
szigetelest.
- Febru arban a szentendrei Harmonia Napok rend ezven yen informa ci6s bemutat6t es taj ekoztat6 eload as t
tartottunk Maharishi tudattechno1 6gair6l.
- Medital6 anyukak es gyermekeik reszvetelevel, harom tanarno segitsegevel ta vasszal elinditottuk a MamaBaba programot. A fa han gsul yt arra helyeztuk, hogy az anyukak nyugodtan meditalhassanak . A kozos
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jatek mellett babamasszazzsa l is foglalkoztunk, mely (1gy a mamaknak, mint a babaknak nagy elvezetet es
mely tapasztalatot jelentett.
- 2011-ben a vedikus naptar szerint aprilis 4-12-ig unnepeltl.ik Navaratri l.innepet, a Mother Divine 9 Napjat.
Kozpontunkban lehetoseget biztositottunk az unnepseg esemenyeiben val6 online reszvetelre.
Ezen a 9 napon a termeszetben a noi minosegek felerosodnek - minden nap egy masik aspektus az uralkod6.
Ha ugy meditalunk, hogy ezeket a tulajdonsagokat meg is eljuk, akkor kozelebb kerulunk a minosegekhez.
Az Tstenanya (Mother Divine) 9 holdnapja a vegtelen dinamizmus orok folytonossaganak, az Istenanya
termeszetenek tudatara ebreszti az embert. A teremtes oka a vegtelen dinamizmus, mely athatja a relativ
vilag minden alkot6elemet.
Az elso nyolc holdnap az elet nyolc relativ megnyilvanulasanak van szentelve - az ot erzek, az elme, az
ertelem es az ego - es minden nap az Istenanya megfelelo erteke es minosege valik elevenebbe es
hozzaferhetove.
A kilencedik holdnap hozza felszinre a transzcendens erteket, amely alapjaul szolgal es osszekapcsolja mind
a nyolc erteket, mivel ebbol az alapb61 szarmazik mindegyik. Ezekben a napokban a Kreativ lntelligencia
azon impulzusai a legeroteljesebbek, melyek gazdagsagot, gyarapodast, egeszseget, hosszu eletet, tudast,
intelligenciat, megvilagosodast adomanyoznak es segftenek vagyaink beteljesfteseben .
- Aprilisban japan medita16 tarsaink keresere jagja tamogatast gyujtottunk, amit atutaltunk a megadott
szamlaszamra, hogy ezzel segitsuk a cunami okozta katasztr6fa kovetkezmenyeinek enyhiteset.
- Majust61 - mivel a Maharishi tudattechnol6giait nepszerusito masik alapitvany (Nagy Csoport
Magyaror;zagert Alapitvany) szekhelyenek feladasara kenyszerl.ilt, - kozpontunk atmenetileg lehetoseget
biztositott a NCsMA munkatarsai szamara meditaci6s osszejovetelek, eloadasok tartasara szeptember
vegeig, melyert cserebe tamogatta alapitvanyunkat.
- A koherencia napokat minden h6nap elso szombatjara szerveztuk medital6knak, szidhaknak lehetoseget
adva, hogy evkozben a bentlakasok kozotti idoben egy teljes napig csoportban vegezhessek a gyakorlatokat,
hogy melyebben merl.iljenek bele a transzcendens tapasztalasaba, es kiegyensulyozottabban terjenek vissza a
mindennapi tevekenysegl.ikbe. Az egyutt es egy helyen gyakorolt TM es TM-Szidhi program, beleertve a
J6ga-repl.ilest segft koherenciat teremteni a nemzet tudataban.
Ezek az egyuttletek megerosftettek a csoport kozossegi szellemet es vonz6erot gyakoroltak a resztvevok
kornyezeteben.
- Terveztuk Ajurvedikus f6z6program meghirdeteset, de e helyett a koherencia napokon es mas egesz
napos programokon ennek gyakorlata val6sult meg, az izletes etelek lehetoseg szerint vegyszermentes
alapanyagokb61 keszultek. A resztvevok tapasztalatot nyertek a taplalek egeszsegmegorzo szereperol.
- Okt6berben RajRajeshwari kezdemenyezesere Bhagavad Gita tanfolyamot indftottunk a Pothorszki Kati
forditasaval keszult hanganyag meghallgatasaval a heti kozos meditaci6s programok reszekent.
- Novemberben a tanarok
kozossegszervezo erejet.

altai

szervezett

haromnapos

bentlakas

megmutatta

a

noi

kozpont

- Honlapunk folyamatos fejles ztesevel igyekeztunk a Noi Kozpont hat6k6ret szelesiteni es nyilvanossagat
elosegiteni, hogy felhivjuk a kozvelemeny fig ye lmet a tiszta, 6nviszonyul6 transzcendentalis tudat
eleresenek j6tekony hatasaira, illetve informaci6kat kozoljunk az ehhez segitseget nyujt6 technikakr61.
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Zara dek:
E kozhasznusagi jelentest a NOK A TELJES TUDASERT ALAPITV ANY kozgyUi ese 2012 . a pr ilis 12-i i.i lesen
egy hangu an elfogadta .

KIMUTATAS
a vagyon felhasznalasar61
2011.ev

Megnevezes
lndul6 toke
T6kevaltozas
Lekotott tartalek
Ertekelesi tartalek
Targyevi eredmeny
Kbzhasznu tevekenyseg targyevi vesztesege
Vallalkozasi tevekenyseg targyevi vesztesege
Egyeb

El6z6 evi
Targyevi osszeg
osszeg (eFt)
(eFt)
350
350
-115
0
0
0
0
0
-1 15
384
0
0
0
0
0
0

KIMUTATAS
a kapott tamogatasokr61, bevetelekr61
2011.ev

Juttatas megnevezese
Kozponti kbltsegvetesi szervt61
Helyi bnkormanyzat es szerveit61
Maganszemelyekt61

Egyeni vallalkoz6kt61
Jogi szemelyisegu gazdasagi
tarsasagt61
Jogi szemelyiseg nelkuli tarsasagt61
Kozhasznu szervezett61
SZJA 1%-a (NAV)
Egyeb
OSSZESEN:

Tamogatott eel

Oktatas, egeszsegmeg6rzes,
betegsegmegel6zes,
kepessegfej lesztes
Mukodes tamogatasa

Tamogatas osszege (Ft)
el6z6 evi
targyevi
0
0
0
0
924 000
2 511 000

0
0

0
0

0

0
470 000
0
27 000
3 008 000

Mukodes tamogatasa
0
21 000
945 000
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KIMUTATAS
a vezet6 tisztsegvisel6knek nyujtott juttatasokr61
2011. ev

Juttatas megnevezese
Cel szerinti penzbeli kifizetesek
Termeszetbeni juttatasok
Szja mentes
Szja koteles
Ertekpapir juttatasok
Tiszteletdijak, megbizasi dijak
Koltsegteritesek
Adott k61cs6n6k 6sszege
Kamatmentes kolcsoni:ik
Egyeb juttatasok
OSSZESEN:

Juttatas osszege (Ft)
el6z6 evi
targyevi
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

Koltsegek-Bevetelek bemutatasa (2011)
Fokonyvi
F"k
o onyv1 nev
szam
KOLTSEGNEMEK
5
ANYAGKOLTSEGEK
51
Vasarolt anyagok koltsegei
511

5111
5113

514
5123
5134
52
5221
86
8675
869
87
8761
96
961
964
963
969
97
971

Anya~koltse~

Energia koltsege
lrodaszer, nyomtatvany koltseg
Postakoltseg
BankkO/tseg
IGENYBE VETT SZOLGAL TAT ASOK KOL TSEGEI
lroda, uzlet berleti dfj
EGYEB RAFORDiT ASOK
Adott tamogatas
Kulonfele egyeb rafordftasok
PENZUGYI MUVELETEK RAFORDiTASAI
Deviza , valuta atvalt. arf. vesztesege
KOZHASZNU TEVEKENYSEGBOL SZARMAZO BEVETELEK
Maganszemelyektol kapott
Vallalkozasokt61 kapott
Kozhasznu szervezett61 kapott
Kulonfele egyeb bevetelek
PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI
Kapott kamatok es kamatJellegu bevetelek

bsszeg

2012961
512 961

506 861
0
506 861
770
1 000
5 100

1 500
1 500
607
607

000
000
909
909
16
3 198
3 198
2 980 833
2511060
0
469 771
2
26 788
26 788

