Adószám:
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:

18167670-2-42
01 Fővárosi Törvényszék
01 PK 60240 /1999/2
01/01/16493

SZINTÉZIS Egyesület
1142 Budapest, Rákospatak park 4

Közhasznúsági melléklet
2013

Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

Budapest, 2014. május 20.

Az egyesület
képviselője
P.h.

-2-

A szervezet bemutatása
Elérhetőség
Az egyesület székhelye és irodája: 1142 Budapest, Rákospatak park 4
Az egyesület irodája: 1145 Budapest, Amerikai út 90/E.

Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja.
A SZINTÉZIS EGYESÜLET besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási
száma, azonosító adatai az alábbiak:
Az egyesület 1999 január 23-án alakult.
Fővárosi Bíróság által 8596 sorszám alatt vette nyilvántartásba .
A bejegyző végzés kelte: 1999.09.29.
Bírósági végzés száma: Pk.60240/1999/2.
Közhasznú egyesület

A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők
adatai az alábbiak:
Az Egyesület testületi szervei:
- Közgyűlés
- Elnökség
- Felügyelő Bizottság
Az Egyesület tisztségviselői:
Elnök: Paulinyi Tamás
Tiszteletbeli elnök: Fürjes Benke Katalin
Első alelnök: Tarr Bence László
Második alelnök: Dr Héjjas István
Elnökségi tagok: Dr Pilling János
Rákos Péter
Felügyelő Bizottság tagjai:
Elnök: Dr Baranyai Rita Veronika
Tag:

Dr Lőke János
Tasi István
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Tevékenység általában
A Szintézis Egyesület 1999 évben jött létre. Az Egyesület célja és feladatai (részlet az alapszabályból):
1.) Az emberi kultúra archaikus és alternatív megismerésének, a világ és önmagunk felelős viszonyának
önmagunkban történő feltárása érdekében oktatási tevékenység szervezése.
Az Egyesület – soraiban elismert tudományos szakemberekkel, filozófusokkal, művészekkel és
médiaképviselőkkel - abban a korszakos társadalmi törekvésben kíván részt venni, amely a jelenlegi
jövőképformáló társadalmi ideaképeknek egy új, korszerűbb, integrált megvalósulását célozza, ezzel
segítve és szolgálva a harmadik évezred emberközpontú, ökológiai és társadalmi törekvéseinek
mértéktartóan perspektív fejlődését. Alapvető célként a felnőtt lakosság és az új generációk oktatását
szem előtt tartva, munkásságában az idevágó, jövőbemutató pszichológiai kutatások megszervezését és
megismerését is felkarolja, elsősorban a már nemzetközi szinten is jelentősnek ítélt új tudatmodellek
vizsgálatával, a tudat és a környezet összefüggéseinek új mechanizmusait és jelentéseit kutatva.
2.) A fenti cél megvalósítása érdekében a következő területek ismereteinek, módszereinek kutatása,
szintézisbe állítása és különböző szintű oktatási rendszerekben való megismertetése.
- az önismereti és lételméleti hagyományok, a modern pszichológia és a tudományos parapszichológia
eredményeinek összevetése egy új, korszerű pszichofizikai világkép körvonalazásához
- egyetemes érvényű erkölcsi útmutatások felkutatása a különböző létfilozófiák köréből, ill. összevetése
a mai pszichológiai tudományok kutatási eredményeinek idevágó analógiáival
- jövőbe mutató tudatosságformáló törekvések képviselete, megismertetése és oktatása
- a klasszikus és az alternatív orvoslás egyesítő törekvéseiből származó eredmények megismertetése
- az intuitív és művészi gondolkodás integrálása a tudományos analitikus megismeréshez, ill. a művészi
hatások és eszközök tudományos kutatásokban való használatának kidolgozása
- a még csak részben ismert, valamint feltáratlan tudati képességek tudományos kutatása egy hazai
bázisműhely felállításával, ill. a nemzetközi hasonló célú kutatóközpontokkal való együttműködéssel
- részvétel a fenti törekvések és ezek eredményeinek médiamegjelentetésében, az írott és elektronikus
sajtó eszközein keresztül
- nemzetközi információs bázis létrehozása és üzemeltetése, az idevágó kutatási és oktatási területek
interaktív kapcsolatának megszervezése
- művészeti tevékenység folytatása (irodalmi-filozófiai folyóirat, hagyományőrző sámándobkör), amely
egyrészről felkarolja az olyan tehetségeket, akik az egyesület céljaihoz rendelhető művészi munkát
folytatnak, másrészt ugyanebben a szellemiségben közös, kreatív élményeknek teret biztosít.
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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
- kulturális tevékenység:
Egyesületünk 2013-ban is akkreditált szabadegyetemi képzést biztosított az érdeklődők számára,
amiben a képzés részeként kutatási laboratóriumunkban képességfejlesztő és önismereti értékű
gyakorlatokon vehettek részt a hallgatók. Ezeknek a gyakorlatoknak az eredményei egyben
egyesületünk kutatómunkájához is pótolhatatlan segítséget nyújtottak, több száz eredménnyel
gazdagítva kísérleti adatbázisunkat. Modulképzésünkön, szociálisan hátrányos helyzetűek, rászorulók
és határon túli magyarok részére szokott módon kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítottunk,
továbbá az előző évekhez hasonlóan tanulmányi ösztöndíjakat osztottunk ki.
Egyesületünk – közhasznú törekvéseinek megfelelően az említett kedvezmények mellett – 2013-ban
elindította „TÁRT KAPU” kiemelten kedvezményes beiratkoztatási pályázati programját, ami
anyagilag hátrányos helyzetben lévők és/vagy segítő foglalkozásúak részére is lehetővé tette
szabadegyetemi képzésünk látogatását. Egyesületünk - a tárgyévben – akkreditált szabadegyetemi
oktatói (tudományos, filozófiai és művészeti) munkásságának új megjelenési fórumaként a Tarandus
Kiadóval való együttműködés keretében a „TÁRT KAPU” pályázati program által beiratkozottak
számára kedvezményes tankönyvcsomagokat biztosított. Ennek eredményeként az egyesület céljaival
azonos szellemiségű tanulmány-, ismeretterjesztő- és verseskötetekből ebben az évben számtalan
hallgatónak tettük lehetővé iskolánk tananyagának szélesebb spektrumú áttekintését.
A korábbi éveknek megfelelően folytatódott a hagyományőrző dobkörök, valamint a nyitott klubestek
működtetése, ami részint idei évfolyamunk szabadegyetemi hallgatóságának részére (ingyenesen),
részint pedig külsős érdeklődők számára biztosít művészi, önismereti és közösségi élményt, ill.
fejlődési lehetőséget.
Az akkreditált modulképzések mellett fakultatíve további önismereti tanfolyamokat, közösségformáló
táborokat és kirándulásokat szerveztünk, illetve oktatási és kutatási eredményeinkről, valamint azok
egyedülálló összefüggéseiről a média különböző csatornáin keresztül is (pl. Elixír Magazin,
Természetgyógyász Magazin) tájékoztatást adtunk.

- kutatási tevékenységek:
Egyesületünk laboratóriumi kutatásai, eszközi és módszertani fejlesztései szabadegyetemünk
hallgatóságának bevonásával 2013-ban újfent jelentős eredményekhez vezettek, az anomáliás
tudatjelenségek körében nemzetközi szinten is élvonalbeli sikereket jelentve. A tudat és környezete
közötti ismeretlen fizikájú kapcsolattartás vizsgálatának terén az előző években kidolgozott
módszereket alkalmaztunk ebben a tárgyévben is. Kutatólaboratóriumunkban idén is kísérlet-vezetési és
elemzési lehetőséget biztosítottunk olyan fiatal szakmai érdeklődők számára, akik elképzeléseinek
teszteléséhez eszközeink és meglévő módszereink nyújtottak segítséget.
Kutatási eredményeinkről és azoknak a mindennapi életben mentális célú alkalmazási lehetőségeiről
szintén beszámoltunk az érintett szakterület, mint pl. az alternatív medicina vagy a mentálhigiénés
területek különböző fórumain.

- művészeti tevékenység:
Az egyesület „KIYO KITO TAIKO” japándob-csoportjának tagjai műhelymunka keretében heti
rendszerességgel fejlesztik saját zenei-ritmikai képességüket, kreativitásukat, és színpadi mozgáskultúrájukat, egyre elmélyítve speciális technikai tudásukat, s mindinkább nyitottá válnak egy más
(ázsiai) kultúra-filozófia irányába, valamint a közösségi érzület irányába is. A dobcsoport vezető
egyéniségei teret kapnak a zenepedagógiai, valamint zeneszerzői tehetségük, és egyéb művészi
tevékenységük, pl. világzenei törekvésük kibontakoztatására.
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kitanulva e speciális hangszerek készítésének módját), e tárgyévben a hangszerpark esetenkénti javítása
is általuk történt.
Az együttes különböző fórumokon (kulturális és sport rendezvényeken) népszerűsíti a japán kultúra e
meghatározó zenei irányzatát: a taiko sítlust, a csoportos dobolást. Előadói tevékenységével tárgyévben
jótékony céllal többször részt vett a szabadegyetemi oktatásunk művészeti blokkjaiban is interaktív
zenei bemutató keretében.

2.1. Akkreditált szabadegyetemi képzés
Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: (létesítő okirat szerinti):

Egyesületünk 2013-ban elindította „TÁRT KAPU” kiemelten kedvezményes beiratkoztatási pályázati
programját, ami anyagilag hátrányos helyzetben lévők és/vagy segítő foglalkozásúak részére is akkreditált
szabadegyetemi képzésünk látogatását lehetővé tette, s melynek keretében adott számú kedvezményes
tankönyvcsomagokat is biztosított.
Közhasznú tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) 26. §-ának c)

Közhasznú tevékenység
célcsoportja:

elsősorban hátrányos helyzetű és/vagy segítő foglalkozásúak (utóbbi esetben leginkább
pedagógusok, szociális munkások, ápolók)

Közhasznú tevékenységből
részesülők létszáma

51 fő

Közhasznú tevékenység főbb
eredményei:

Tárgyévi modulképzésünkön akkreditált oktatás keretében 37 hallgatónak tandíjmentességet, illetve
14 hallgatónak kiemelt tandíj-kedvezményeket tudtunk biztosítani., valamint 51 fő részére - a
fentebb részletezett - kedvezményes tankönyvcsomagot is (5 db kötet/fő).

2.2. Taiko (japándob-csoport)
Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: (létesítő okirat szerinti):

Az egyesület „KIYO KITO TAIKO” japándob-csoportjának tagjait műhelymunka keretében kreatív,
önfejlesztő, oktatói, ill. művészeti és előadóművészi tevékenység jellemzi, egyúttal a különböző kultúrák (a
hazai és a japán) közötti közvetítői tevékenység, ill. egyfajta világzenei törekvés is. Az együttes jótékony céllal
interaktív zenei bemutatókkal tárgyévben – többek között – szabadegyetemünkön is többször képviselte magát
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) 26. §-ának
c)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

elsősorban a dobcsoport tagjai, valamint az idei szabadegyetemi évfolyam hallgatói

Közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma

7-12 fő, a dobcsoprt tagjai
kb. 60 fő szabadegyetemi hallgató

Közhasznú tevékenység főbb
eredményei:

a dobcsoport oktatói, önnevelő, képességfejlesztő és közösségteremtő, ill. részben
hagyományőrző, valamint szórakoztató és népszerűsítő tevékenysége
a saját hangszerpark szükség szerinti, tagok általi javításai, felújítása
az együttes előadói tevékenységével jótékonysági céllal rendszeresen szabadegyetemünkön
is képviselte magát, lehetőséget adva az interaktivitásra is az évfolyam hallgatói számára
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3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Induló tőke

Tárgyév

Értékben

0

0

0

Tőkeváltozás

2235

6298

4063

Vállalkozási eredmény

0
4063

0
4083

0
20

Közhasznú tevékenység eredménye

Bevételek tárgyévi alakulása
Bevételi Jogcím

Összeg
(1000HUF)

Akkreditált oktatás bevétele

5 439

Egyéb oktatás bevétele

676

Cikkírás bevétele

139

2013 évben befizetett tagdíjak

92

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

557

Egyéb bevételek

265

Kapott adományok

1465

Összesen:

8633

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem
nyújtott

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben kizárólag munkadíjat, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak
szerint:
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

Paulinyi Tamás munkabér

1076

404

Fürjes Benke Katalin munkabér

756
1832

405
809

Összesen:
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6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

12 083

8 633

0
0
0

557
0
0

0
12 083
8 020

0
8 076
4 550

2 248
8 020
4 063

1 082
4 550
4 083

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

10 358
8 146
0.26

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
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8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Egyesületünk – közhasznú törekvéseinek megfelelően az említett kedvezmények mellett – 2013-ban
elindította „TÁRT KAPU” kiemelten kedvezményes beiratkoztatási pályázati programját, ami
anyagilag hátrányos helyzetben lévők és/vagy segítő foglalkozásúak részére is lehetővé tette
szabadegyetemi képzésünk látogatását. Egyesületünk - a tárgyévben – akkreditált szabadegyetemi
oktatói (tudományos, filozófiai és művészeti) munkásságának új megjelenési fórumaként a Tarandus
Kiadóval való együttműködés keretében a „TÁRT KAPU” pályázati program által beiratkoztatottak
számára kedvezményes tankönyvcsomagokat biztosított. Ennek eredményeként az egyesület céljaival
azonos szellemiségű tanulmány-, ismeretterjesztő- és verseskötetekből ebben az évben sok hallgatónak
tettük lehetővé iskolánk tananyagának szélesebb spektrumú áttekintését.
Az egyesület „KIYO KITO TAIKO” japándob-csoportjának tagjai műhelymunka keretében heti
rendszerességgel fejlesztik saját zenei-ritmikai képességüket, kreativitásukat, és színpadi mozgáskultúrájukat, egyre elmélyítve speciális technikai tudásukat, s mindinkább nyitottá válnak egy más
(ázsiai) kultúra-filozófia irányába, valamint a közösségi érzület irányába is. A dobcsoport vezető
egyéniségei teret kapnak a zenepedagógiai, valamint zeneszerzői tehetségük, és egyéb művészi
tevékenységük, pl. világzenei törekvésük kibontakoztatására.
Előző években túlnyomó részben maguk a tagok készítették az együttes dobjait (kitapasztalva,
kitanulva e speciális hangszerek készítésének módját), e tárgyévben a hangszerpark esetenkénti javítása
is általuk történt.
Az együttes különböző fórumokon (kulturális és sport rendezvényeken) népszerűsíti a japán kultúra e
meghatározó zenei irányzatát: a taiko sítlust, a csoportos dobolást. Előadói tevékenységével tárgyévben
jótékony céllal többször részt vett a szabadegyetemi oktatásunk művészeti blokkjaiban is interaktív
zenei bemutató keretében.

8.2. Támogatási programok bemutatása
Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.

Költségvetési támogatások bemutatása
A SZINTÉZIS EGYESÜLET tárgyévi kapott 1% támogatásait mutatja be az alábbi táblázat:
Megnevezés (1000HUF)

Kapott
támogatás

Felhasznált
támogatás

2011 évi 1% felajánlás

352

352

2012 évi 1% felajánlás

205
557

205
557

Összesen:
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2011 évi SZJA 1% felhasználásának
részletezése
Meghívott előadók tiszteletdíja
Összesen:

2012 évi SZJA 1% felhasználásának
részletezése
Meghívott előadók tiszteletdíja
Összesen:

FT(1000HUF)

352
352

FT(1000HUF)

205
205

9. Köszönetnyilvánítás
9.1. Köszönet a támogatóknak
A SZINTÉZIS EGYESÜLET ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
Külön köszönet: -a KPMG Hungária Kft.-nek, -az IBS (International Business School) vezetőségének, a MagNet Közösségi Ház vezetőségének, -Réti Attilának és a Tarandus Kiadónak, -a
Természetgyógyász magazin szerkesztőségének, -az Elixír magazin szerkesztőségének, -Dr. Domján
Lászlónak (Agykontroll), valamint számtalan adományozó magánszemélynek, és idén is 39 fős
tagságának (egyben önkéntes segítőinek).
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