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NOK A TELJES TUDASERT ALAPITV ANY
Kozhasznusagi jelenh~se
a 2012-es esztend6r61

1.

SZAMVITELI BESZAMOLO

A NOK A TELJES TUDASERT ALAPITV ANY 2012. evben ga zdalkodasar61 a szamviteli torvenynek es a
kapcsol6d6 eloirasoknak megfelelve egyszerusitett eves beszamolot allitott ossze.
A mer leg foosszege 1 272 ezer Ft, a sajat toke 1 272 ezer Ft.

2.

KOLTSEGVETESI T AMOGA T As FELHASZNALASA

Tc\rgyevben az Alapitvany koltsegvetesi szervtol nem kapott tamogatast.

3.

V AGYONFELHASZNALASSAL KAPCSOLA TOS KIMUT AT As

Elozo evhez kepest az Alapitvany tartaleka (vagyona) 653 ezer Ft osszeggel not.

4.

MAGANSZEMEL YEKTOL, V ALLALKOZASOKTOL KAPOTT T AMOGA TASOK

Tc\rgyevben az Alapitvany 662 700 Ft-ot kapott osszesen maganszemelyektol, 200 000 Ft-ot pedig
valla lko zasokt61.

5.

A KOZHASZNU SZERVEZET VEZETO TISZTSEGVISELOINEK NYUJTOTT JUTT AT ASOK
ERTEKE, ILLETVE OSSZEGE

Alapitvanyunk szemely i jellegu rc\fordftasa 0 ezer Ft volt. Szervezetiink vezeto tisztseg viseloi ez evben nem
reszesiiltek juttatasban.

6.

A KOZHASZNU TEVEKENYSEGROL SZOLO ROVID TART ALMI BESZAMOLO

Az Alapitvany 2012 januarjaban szekhelyvaltoztatasra kenyszeriilt, mivel a berbead6 ela llt a tovabbi
berleti jogviszony fenntartasat61. Ez a lepes az Alapitvany szamara azt jelentette, hogy a nagy anyagi
raforditassal es tobbek onzetlen szemelyes munkalkodasaval rendbe hozott es fels zerelt - a celnak eppen
megfelelo, j6 tajolassa l es optimalis helyisegbeosztassal rendelkezo - noi kozpont feladasaval egyutta l
felszabadult a kozpont letrehozasat61 kezdve fennall6 fenntartasi koltsegek eloteremtesenek kenyszeretol,
mely az Alapitvany megalakulasat61 kezdve folyamatos nehezseget jelentett.
Ezert a Kuratorium ujabb szekhelylehetoseget keresett es c\tmeneti megoldaskent elfogadta Dr. Molnar
Katalin felajanlasat a 1 J 16 Budapest, Kondorosi ut 10/b A.ep ll /3 ingatlanuk szekhelykent val
fel haszna lasara, teritesmen tesen.
Kesobb a kuratorium modositotta ezt a donteset, es egyhanguan ugy hatarozott, hogy az alapftvany
szekhelyekent az Izsak csalad szigetmonostori ingatlanjat jelolik meg, mely valtozas hivatalosan a
modositott Alapit6 Okirat birosagi elfogadasa utan lep eletbe.
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Az alapitvany munkajaban resztvevo 4 tanarno megallapodott abban, hogy mindannyian a sajat
korzetukben ismertet6 es bevezet6 el6adasokat tartanak es szervezik a kozos programokat heti vagy
ketheti, illetve havi rendszeresseggel.
Az ev soran ki::izi::issegunk ti::ibb tagjanal is tartottunk egesz napos kozos meditaci6s programot. llyen
alkalmakkor a ki::izi::is ebedet egy -egy tarsunk keszftette e l, mindannyi unk i::iri::imere. A vegyszermentes
termesztesbol szarmaz6 alapanyagok felhaszna lasanak fontossaga t igyekezti..ink hangsulyozni, felhasznalva
az ayurveda osi bi::ilcsessegenek tudasat is.
Az lzsak csalad horanyi vasztu hazaban tartott ki::izi::is csoportos programok ki..i li::inlegessege a
termeszeti ti::irvenyek altai tamogatott nagyobb rendezettseg, es elmelyul tebb transzcendens tapasztalatok. A
vasztu a terbeli viszonyok rendezettseget, az emberi tarsadalmak teralakitasabol ad6d6 hatasok i::isszesseget
jelenti. A helyes vasztu a termeszet tiszta intelligenciajanak tl.ikre, amely a pozitiv impul zusokat tamogatja,
ellentetben a nem helyes vasztu hatasaval, mely a negativ tendenciaknak kedvez. ,A helyes vasztuban az
ember csak helyesen gondolkodhat, i::isszhangban a Termeszeti Ti::irvenyekkel."- mondta Maharishi
Ebben az evben is folytattuk azt a hagyomanyt, hogy minden honap elso szombatjan koherencia
napot szerveztunk. Ezeken az egesznapos rendezvenyeken emelt ideju meditaci6s es szidhi programot
vegzi..ink, mely erosebb hatasLl mentalis rendezettseget hoz letre az egyenben, s rajta kereszti..il a
ki::irnyezetben. A delutani program reszekent Maharishi eloadasait hallgathattuk felvetelrol.
A juliusi teliholdkor kezdodi::itt a vedikus kalendarium egyik legfontosabb i..innepe a Guru Purnima,
'
ami a Tanft6 Napja, a Teljesseg Napja. Tanarnoink lehetoseget biztositottak, hogy az l.innepseg esemenyeit
online ki::ivethessek az erdeklodok .
Ez evben okt6ber 16-23 ki::izi::itt i..innepelti..ik a Mother Divine 9 holdnapjat.
A Kreativ lntelligencia ki..ili::inleges impulzusai ezeken a napokon a leginkabb elenkek. Ezek az impulzusok
azok, amelyek gazdagsagot, j6letet, egeszseget, hosszu eletet, tudast, intelligenciat, megvilagosodast
adoman yoznak es segitenek beteljesiteni mas vagyaka t is.
Az 'Isteni Anya Kilenc Napja' alatt ugyszinten elevenek a Krea tiv Intelligencia azon impulzusai is,
melyeknek az a feladata, hogy segitsenek eltavolitani mindenfajta akadalyt a siker utjab61 valamint,
segitsenek eltavolitani mindenfajta felelmet, betegseget es egyeb negativitast.
Az e napok alatt tartott Maharishi Jagja gazdagitja ezeket a Termeszeti Ti::irvenyeket, ezaltal a Mother
Divine mindent athat6 termeszete megelevenedik es az egyen ni::ivekvo termeszeti tamogatast nyer, hogy
beteljesitse vagyait, mint egyen, ami azu tan kihat a csalad, az i..iz let, a varos es a nemzet eletere is.
A Mother Divine csatornan online ki::ivetheto unnepsegek es eloadasok csatlakozasai lehetosegeirol
hirlevelben tajekoztattuk az erdeklodoket.
Novembertol a hollandiai MERU szervezeseben az eur6pai Transzcendental is Meditacios
Ki::izpontok ki::izi::itt Noi Ki::izpontunk is reszt vesz a havonta megrendezesre keri..ilo Legy6zhetetlen Europa
Nap esemenyeiben, hogy felelevenitsi..ik az egyseget, a stabilitast, a pozitivitast es a legyozhe tetlenseget a
kollektiv tudatban Europa minden orszagaban .
Az Europa ban jelenlevo pillanatnyi tarsadalmi es gazdasagi krizis felhivas egy nagyobb koherenciara,
harm6niara es egysegre a kollektiv tudatossag jegyeben. A Maharishi programok hasznalatat szeretnenk
telj esebbe tenni, hogy a tiszta tudas vegtelen szervezo erejet felelevenitsuk, es elhozzuk minden nemzet
szamara a joletet es a beket.
Ez egy csodala tos lehetoseg, hogy mely tapasztalatra tegyi..ink sze rt a ket legeroteljesebb vedikus
technologiaban - a Jogaban es a Jagjaban- melyek a problemakt61 megszabaditva formaljak at az eletet a
Fi::ildi::in a beke, a boldogsag es a szabadsag fele . Elvezhetji..ik a reggeli es esti csoportprogramokat (Joga),
hogy koherenciat es harm6niat hozzunk nemzeti..inknek es megtapasztalhatjuk az elo Rudrabhishek
nyugtat6 recitaci6jat (mely egy eroteljes Maharishi Jagja a bekeert) Maharishi Vedikus Panditjain keresztul.
A delutani programban e loadasokat hallgathattunk.
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Nehany kulcsfontossagu informacio a legyozhetetlen Europa Napbol:
- A gyakorlo csoportprogram altai e rendkfvuli nap reggelen es estejen elvezhetjuk a melyebb es finomabb
tapasztalatokat, egyuttal koherencia hullamokat generalunk a kollektiv tudatban, elosegitve az egyseget,
legyozhetetlenseget es a beket nemzeteink szamara Europa szerte.
- Az egyuttesen nema csi:indben hallgatott Maharishi Vedikus Panditok recitalasa alatt megtapasztalhatjuk a
tiszta tudas hullamait, az egyseg es a beke visszhangjat i:inmagunkban es az ugyanezen ido alatt felerosi:ido
hatasat az egesz ki:irnyezetben.
- Egyutt elvezhetjuk a Maharishi Vedikus Panditok indiai projektjenek legfrissebb hfreit es a nemzeti
legyozhetetlen Jogarepulok csoportjanak megalakulasat, melyek egyutt kepezik az alapjat az a !lando
vilagbekenek.
- Honaprol honapra csatlakozunk a beketeremtok hcilozatahoz egesz Europaban, ki:ivethetjuk sajat
ki:izvetlen tapasztalatainkon keresztul es erthetjuk meg, hogyan valosul meg a legyozhetetlen es sikeres
Europa gondolata.
Az ev saran ti:ibbszi:ir gyujti:ittunk adomanyokat es ezzel hozzajarultunk az egy eve kezdodi:itt Jagja
Magyarorszagert programhoz, melynek so ran minden honapban 10 napig India Brahmasztanjaban
Maharishi Vedikus Panditok vegzik az orszagunk felemelkedeset es legyozhetetlenseget elosegfto vedikus
eljarasokat.
Augusztusban Schwarcz Maria a kuratorium elni:ike, Molnar Gabriella elni:ikhelyettes, kuratoriumi
tag es Kalone Kertai Katalin kuratoriumi tag egymassal valo egyeztetes utan, egyetertettek abban, hogy elji:itt
az ideje az alapftvany szemelyi allomanya felfrissitesenek, ezert ugy di:inti:ittek, hogy az alapitvanyban
beti:ilti:itt tisztsegeikrollemondanak .
Hamsza RajRajeshwarija Dr. Molnar Katalint nevezte ki a kuratorium uj elni:ikenek, tagjai pedig Izsak Maria,
Morvai Eva es Sebestyen Maria TM tanarok, es Dr. Ghyczy Dora lettek.
A szemelyi valtozasok birosagi bejegyzese folyamatban van .

Koszonetet mondunk mindazoknak, akik az ev saran szellemi es anyagi segitsegiikkel
tamogattak aNoka Teljes Tudasert Alapitvany celjainak megvalositasaert vegzett munkankat.
Bfzunk benne, hogy az Alapftvany 2. Kuratoriumanak tevekenysege meg eredmenyesebben szolgalja majd
hazank szellemi es anyagi felemelkedeset, bogy valora valjon Maharishi alma: Mennyorszag a Fi:ildi:in.
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KIMUTATAS
a vagyon felhasznalasar61
2012. ev

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

El6z6 evi
Targyevi 6sszeg
osszeg (eFt)
(eFt)
350
350
-115
269
0
0
0
0
384
653
0
0
0
0
0
0

KIMUTATAS
a kapott tamogatasokr61 , bevetelekr61
2012. ev
Juttatas megnevezese
Kozponti koltsegvetesi szervt61
Helyi onkormanyzat es szerveit61
Maganszemelyekt61

Egyeni vallalkoz6kt61
szemelyisegu
Jogi
tarsasagt61

gazdasagi

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

Tamogatott eel

Oktatas, egeszsegmeg6rzes,
betegseg megel6zes,
kepessegfejlesztes
Mukodes tamogatasa

Tamogatas osszeqe (Ft)
el6z6 evi
targyevi
0
0
0
0
2511000
663 000

0
0

0
200 000

0
470 000
0
27 000
3 008 000

0
0
0
32 000
895 000

Oktatas, egeszsegmeg6rzes,
betegseg megel6zes,
kepessegfej lesztes
Mukodes tamogatasa
Mukodes tamogatasa
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KIMUTATAS
a vezet6 tisztsegvisel6knek nyujtott juttatasokr61
2012.ev

Juttatas osszege (Ft)
el6z6 evi
targyevi
0
0
0
0
0
0
0

Juttatas megnevezese
Gel szerinti penzbeli kifizetesek
Termeszetbeni juttatasok
Szja mentes
Szja koteles
Ertekpapir juttatasok
Tiszteletdfjak, megbfzasi dfjak
Koltsegterftesek
Adott kolcsonok osszege
Kamatmentes kolcsonok
Egyeb juttatasok
OSSZESEN:

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Koltsegek-Bevetelek bemutatasa (2012)
Fokonyvi
o onyv1 nev
szam
KOL TSEGNEMEK
5
51
ANYAGKOLTSEGEK
Vasarott anyagok kottsegei
511
5111
Anyagkoltseg
Energia koltsege
5113
/rodaszer, nyomtatvany koltseg
514
5123
Postakoltseg
5134
Bankkoltseg
IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI
52

528
5291
86
8675
869
96
961
964
969
97
971

Tanfolyam dfj
Oktatas es tovabbkepzes koltsegei
EGYEB RAFORDiT ASOK
Adott tamogatas
Kulonfele egyeb raforditasok
KOZHASZNU TEVEKENYSEGBOL SZARMAZO BEVETELEK
Maganszemelyektol kapott
Vallalkozasokt61 kapott
Kulonfele egyeb bevetelek
PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI
Kapott kamatok es kamatjellegu bevetelek
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osszeg

211 801
74 235
70 490
0
69 663
827
1 495
2 250
137 566
117 500
20 066
29 473
29 473
1
862 701
662 700
200 000
1
32 082
32 082
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