
NŐK A TELJES TUDÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 
 

Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.213/2010 számon vette nyilvántartásba. 
Adószám: 18137817-1-41 Bankszámlaszám: 58600551-11174479 

Az alapítvány székhelye: 1011 Bp. Fő u. 40. II/1 
Telefon: (36) 70 350 1189 

Az alapítvány képviselői: Schwarcz Mária elnök és Molnár Gabriella alelnök 
 

 

HATÁROZATOK KÖNYVE 

A Nők a Teljes Tudásért Alapítvány kuratóriumának közgyűlése által hozott határozatok gyűjteménye 
 

 
 

1/2010 (VIII.09) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy a könyvelési feladatokra 
Geiger Anikó könyvelő irodáját bízza meg.   

 

2/2010 (VIII.09) számú határozat 

Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy 2010-re vonatkozva a tevékenysége Áfa kör 
nélküli, tekintettel arra, hogy a tevékenységéből származó jövedelem az 5M Ft-ot nem éri el. Amennyiben 
a jövedelem részarányosan ezt az értékhatárt meghaladja, akkor Áfa kötelessé válik.  

  

3/2010 (VIII.09) számú határozat 

Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy a közüzemi fogyasztás mérőket (gáz, villany) 
mielőbb át kell íratni az alapítvány nevére és címére, hogy költségként elszámolhatók legyenek.  

 

4/2010 (VIII.09) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy bankszámlanyitást kezdeményez 2010. 08. 31.- ig, 

és hogy banki ügyleteinek intézéséhez mindig 2 személy jelenléte szükséges.  
 

5/2010 (IX.28) számú határozat 

Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a nemzetközi szervezet időnkénti támogatását a 
működési költségek fedezésére. 

 
6/2010 (XII.14) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy a jelenlévők  a környezetben (I. és II. kerületben) 

alkalmas fekvésű, olcsóbb fenntartású lakást keressenek 
 

1/2011 (III.23.) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a 2010. évről szóló beszámolót.   
                  

2/2011 (III.23.) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy az alapítvány fennmaradásáról, további 

működési lehetőségeiről, valamint a horányi ájurvédikus klinika megalapításának lehetőségeiről a döntést 
elnapolja.  
 

3/2011 (V. 3.) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy központunkban a Nagy Csoport Magyarországért 

Alapítvány munkatársai meditációs összejöveteleket, előadásokat, tanfolyamokat tartsanak ez év 
szeptember végéig s ezért cserébe a támogatásukból származó bevételük 10%-ával járulnak hozzá a 
központ fenntartási költségeihez. 
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4/2011 (V. 31.) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja Schwarcz Mária 2010. évi számviteli és a közhasznú 

tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolóját.  
 
5/2011 (XI.23) számú határozat 

Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja az 2011. évi szakmai tevékenységről, gazdasági 
tevékenységről szóló részbeszámolót, és a megteendő lépésekről való halasztó döntést. 

 
1/2012 (IV.12.) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja az Alapítvány 2011. évi közhasznú egyszerűsített és 

tartalmi beszámolóját. 
 

2/2012 (IV.12.) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja Dr. Molnár Katalin felajánlását a 1116 Budapest, 
Kondorosi út 10/b A.ép II/3 ingatlanuk székhelyként való felhasználására, térítésmentesen.  

 
1/2013. (II.13) számú határozat 

Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja az Alapítvány 2012. évi közhasznú egyszerűsített és 
tartalmi beszámolóját. 
 

2/2013. (II.13) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy az Izsák család szigetmonostori vasztu háza 
legyen az alapítvány új székhelye. 

Így a bíróságra beadandó módosító indítványban az új székhelymódosítás is szerepelni fog. 

 

3/2013. (II.13) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma - miután tagjai áttekintették az alapítvány eddigi dokumentációját, így a 
korábbi kuratóriumi jegyzőkönyveket, a határozatok könyvét, az éves közhasznúsági és rövid tartalmi 

beszámolókat - megállapítja és egyhangúan elfogadja, hogy mindezeket rendben találta. 
 

4/2013. (II.13) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy jelen jegyzőkönyv lezárásával a kuratórium 
befejezi érdemi tevékenységét, és a bírói végzés kézhezvételét követően az új kuratórium első ülésének 

keretében az alapítvány jelenlegi tisztségviselői átadják a szervezet létrejöttekor és működése során 
keletkezett dokumentumokat az új vezetésnek, átadás-átvétel keretében. 
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NŐK A TELJES TUDÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 
 

Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.213/2010 számon vette nyilvántartásba. 
Adószám: 18137817-1-41 Bankszámlaszám: 58600551-11174479 

Az alapítvány székhelye: 2015 Szigetmonostor, Horánygyöngye utca 144. 
Telefon: (36) 70 350 1189 

Az alapítvány képviselője: Dr. Molnár Katalin elnök  

 

5/2013(XI.29) számú határozat 
Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadta, hogy az Alapítvány adományokat gyűjt a Maharishi 
Világbéketeremtő Csoport magyar MD tagjainak támogatására, életminőségük javítására, melyet a 

kuratórium döntését követően továbbít a támogatottak bankszámláira. 

• A támogatás történhet készpénzben, ekkor az alapítvány nevében a gyűjtők közvetlenül befizetik 
az adományozottak (MD-k) bankszámláira.  

• A támogatás történhet bankszámlára fizetéssel is, az Alapítvány 2. alszámlájára, ahonnan 
időközönként, - havonta vagy negyedévente - fogja átutalni a beérkezett adományt a MD-k javára. 

• Amennyiben nem érkezik be megfelelő mennyiségű adomány, az Alapítvány a főszámlán 
rendelkezésre álló összegből kiegészítheti azt. 

 
1/2014(XII.01) számú határozat 

A Kuratórium egybehangzóan megszavazta és elfogadta, hogy ezentúl az Alapítvány tagjai a “Maharishi 
Védikus életet támogató rezgéstechnológia” meghatározást használják a korábbi “Jagja” helyett.  

 
2/2014(XII.01) számú határozat 
A Kuratórium, szavazással egyhangúlag elfogadta, hogy az előkészítés alatt álló Alapszabály tartalmazni 

fogja a fenti egészségház előkészítésének feladatát. 
 

1/2015(I.02) számú határozat 
A kuratórium egyhangúlag megszavazta, hogy az MD támogatásra 2014 december 01-től 31-ig befolyt 

összeg (5.000 Ft) pénztári készpénz befizetésével támogatja Pothorszki Katalin MD-t. 

 

2/2015(II.13) számú határozat 
A kuratórium egyhangúlag megszavazta, hogy az MD támogatásra 2015 január 06-től február 13-ig 

befolyt összeg (10.000 Ft) pénztári készpénz befizetésével támogatja Pothorszki Katalin MD-t. 

 

3/2015(II.23) számú határozat 
A Kuratórium egybehangzóan megszavazta és elfogadta a 2014 évi közhasznúsági mellékletet. 
 

4/2015(II.23) számú határozat 
A Kuratórium egybehangzó szavazással elfogadta Dr. Molnár Katalin lemondását kuratóriumi elnöki 

posztjáról – megtartva kuratóriumi tagságát, és Izsák Istvánné lemondását kuratóriumi tagságáról, az 
alapítvány könyvelői státuszáról, továbbá elfogadta az Izsák család lakcímére bejelentett székhely 
áthelyezésének szükségességét. 

 
5/2015(II.23) számú határozat 

A Kuratórium egybehangzóan megszavazta és elfogadta, hogy Schwarcz Mária ismét kuratóriumi tag és 
az alapítvány elnöke legyen. 
 

6/2015(III.23) számú határozat 
A Kuratórium egybehangzó szavazással elfogadta Németh Ágnest kuratóriumi tagként. 
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7/2015(III.23) számú határozat 
A Kuratórium egybehangzó szavazással elfogadta az új székhelyet:  

Új székhelycím: 2092 Budakeszi, Vadrózsa utca, 6461 számú és 6461 helyrajzi számú ingatlana.  
Levelezési cím: 1014 Budapest, Úri utca 24. fsz. 4. 

 

8/2015(III.23) számú határozat 
A Kuratórium egybehangzó szavazással elfogadta Morvai Éva kuratóriumi tagságáról való lemondását. 

 

9/2015(IV.01) számú határozat 
A kuratórium egyhangúan megszavazta, hogy az MD támogatásra 2015. február 20-tól április 01-ig 

befolyt összeg (5.000 Ft) pénztári készpénz befizetésével támogatja Pothorszki Katalin MD-t. 
 

10/2015(VI.19) számú határozat 
A kuratórium egyhangúan megszavazta, hogy az MD támogatásra 2015. május 1-től június 19-ig befolyt 

összeg (18.000 Ft) pénztári készpénz befizetésével támogatja Pothorszki Katalin MD-t. 

 

1/2016(I.14) számú határozat 

A kuratórium egyhangúan megszavazta, hogy az MD támogatásra 2015. december 1-től 2016. január 14-

ig befolyt összeg (50.000 Ft) pénztári készpénz befizetésével támogatja Pothorszki Katalin MD-t. 

 

2/2016(I.22) számú határozat 

A kuratórium egyhangúan megszavazta, hogy az MD támogatásra 2016. január 15-től 22-ig befolyt 

összeg (33.000 Ft) pénztári készpénz befizetésével támogatja Pothorszki Katalin MD-t. 

       

3/2016(I.31) számú határozat 

A kuratórium egyhangúan megszavazta, hogy az MD támogatásra 2016. január 25-től 31-ig befolyt 

összeg (10.000 Ft) pénztári készpénz befizetésével támogatja Pothorszki Katalin MD-t. 

 

4/2016(IV.02) számú határozat 

Az alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja az Alapítvány2015. évi közhasznú egyszerűsített és 
tartalmi beszámolóját. 

 

5/2016(IV.02) számú határozat 

A kuratórium egybehangzó szavazással elfogadta Dr. Ghyczy Dóra kuratóriumi tagságáról való 

lemondását. 

 

6/2016(V.05) számú határozat 

A kuratórium egybehangzó szavazással elfogadta a TM tanfolyamok után az alapítványnak fizetendő 
jutalékok (alapítványi díj) minimális mértékét. A TM tanár az ennél az összegnél magasabb összeget is 

teljesíthet az alapítványi célok támogatásaként. 
 

7/2016(IX.19) számú határozat 

A támogatásra szánt 1250 USD értékű forintot 2016. szeptember 26-án utaljuk át a Brahmananda 

Saraswati Trust Europe (Hollandia) nemzetközi bankszámlájára. A védikus eljárás 2016.okt. 1-től 

kezdődően két héten keresztül, minden nap tart. A jelenlevők a határozatot egyöntetűen elfogadják. 
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NŐK A TELJES TUDÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 
 

Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.213/2010 számon vette nyilvántartásba. 
Adószám: 18137817-1-41 Bankszámlaszám: 58600551-11174479 

Az alapítvány székhelye: 2092 Budakeszi, Vadrózsa u. 6461. 
Telefon: (36) 70 350 1189 

Az alapítvány képviselője: Schwarcz Mária elnök  

 

8/2016(XII.15) számú határozat 

1. Az MD támogatásra 2016. január 31-től erre a célra befolyt összeg felével, azaz 11.000 Ft-tal 

támogatjuk Bojtor Máriát és 11.000 Ft-tal támogatjuk Pothorszki Katalint banki átutalással a 3. 

alszámláról. A jelenlevők a határozatot egyöntetűen elfogadják. 

 

9/2016(XII.15) számú határozat 

85.000 Ft egyszeri támogatásban részesítjük Bojtor Máriát, hogy a Mother Divine programban való 

részvételét a következő évben is folytathassa. Az összeget a főszámláról utaljuk át. A jelenlevők a 

határozatot egyöntetűen elfogadják. 

 

1/2017(V.19) számú határozat 

Az alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elfogadja az Alapítvány 2016. évi közhasznú egyszerűsített és 

tartalmi beszámolóját.  

 

1/2018(V.22) számú határozat 

Az alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elfogadja az Alapítvány 2017. évi közhasznú egyszerűsített és 

tartalmi beszámolóját.  
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