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A szervezet bemutatása
Elérhetőség
Az egyesület székhelye és irodája: 1142 Budapest, Rákospatak park 4.
Az egyesület irodája: 1142 Budapest, Rákospatak park 4.

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: 1999.07.09.
Bírósági végzés száma: 9.Pk.60.240/1999/2.
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

SZINTÉZIS EGYESÜLET

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

-1-

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Új tematikájú oktatási év indítása: „SPIRITUÁLIS LÉLEK-VEZETÉS, -a halál, a haldoklás és a gyász
méltósága” címmel (2014/2015 évfolyam)
- Integratív szemléletű előadások
- Önismereti (pszichológiai, szimbológiai) műhelyek
- Közös elmélyülések és szakrális zenei meditációk
Az emberi sors egyik legnehezebb feladatát az elmúlás és az elvesztés időszakának megélése jelenti, legyen itt szó
a saját halálra való felkészülésről, vagy a gyászról. Mai korunkban mindkét területen egyfajta tanácstalansággal
találkozhatunk, ami a hagyományok megfakulásából és a mai élet devalválódott értékrendjéből is adódik.
A hospice-munka klasszikus irányzatai elsősorban a pszichológia elfogadottabb eszközeivel élnek, így nyújtva
segítséget a halál méltóságának meglátásához és megéléséhez, illetve ezeknek a traumatikus élményeknek
az elfogadásához, feldolgozásához. A SZINTÉZIS Szabadegyetem SPIRITUÁLIS LÉLEK-VEZETÉS c.
önismereti képzése ezt egészíti ki – az általános hospice-alapelvek ismertetése mellett – olyan ismeretekkel,
amelyek az emberi kultúra vallásos-metafizikai hagyományainak ideillő tanulságait vetik össze az alternatív
pszichológia útmutatásaival, korokon túli bölcsességét kínálva a spirituális létfelfogásnak.
Az egyéves integrált kurzuson így szó esik a különböző kultúrtörténeti korok és vallások halálfelfogásáról és
túlvilágképeiről, de bemutatásra kerülnek a mai tudatkutatás perifériáinak megdöbbentő felfedezései a tudat téridőn kívüli dimenzióiról és a halálközeli élmények jelentőségéről is. Kitérünk a hospice-mozgalom
társadalomformáló szerepére csakúgy, mint etikai kérdésekre, valamint egyéb teológiai és okkult vonatkozásokra
is, továbbá a régmúlt halottkultuszaira, ill. a mai szakrális és profán rítusainkra. A túlélő tudat hipotézisei az élet
értékeinek újragondolását, annak fontosságát is hangsúlyozzák, rávezetve egy teljesebb világkép harmóniájának
felfedezésére, így a mulandóság méltóságteljes elfogadására. A képzés önismereti, sorsformáló hatású
tanfolyamként is önálló értékű, amivel magunknak és másoknak a leginkább emberpróbáló helyzetekben talán
a legnagyobb segítséget tudja nyújtani. A képzést elsősorban segítő foglalkozásúaknak szerveztük, továbbá
minden, a témában aktuálisan érintettnek, legyenek bár átélői vagy gyászolói az elmúlásnak.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. „SPIRITUÁLIS LÉLEK-VEZETÉS
Közhasznú tevékenység megnevezése:

„SPIRITUÁLIS LÉLEK-VEZETÉS, -a halál, a
haldoklás és a gyász méltósága” tematikájú új oktatási
év

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

teljes tandíjmentesség a fenti oktatási év keretében

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

elsősorban rászoruló segítő foglalkozásúak

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

12 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Fenti támogatottak közül 9 fő az évfolyamot sikeresen elvégezte.

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)
Vagyoni helyzet alakulása
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Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Előző év

Tárgyév

10 381

10 297

0
6 298

0
10 381

0

0

4 083

-84

Bevételek tárgyévi alakulása
Bevételi Jogcím

Összeg
(1000HUF)

Akkreditált oktatás bevétele

575

Egyéb oktatás bevétele

1 257

Cikkírás bevétele

516

Előadás bevétele

31

2014 évben befizetett tagdíjak

25

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

179

Egyéb bevételek

1

Kapott adományok

989

Összesen:

3 573

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében az alábbi támogatásokat nyújtotta

Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tiszta Fény Alapítvány

Tárgyév

0
0

Összesen:

10
10

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző év

Tárgyév

8 633

3 573

557
0

179
0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
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Előző év

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)

Tárgyév

0

0

0
8 076
4 550

0
3 394
3 657

1 082
4 550
4 083

143
3 657
-84

0

0

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
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

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]

X

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2015. március 21.-én kerül megrendezésre az első „NYITOTT TUDAT Fesztivál és Konferencia” a
SZINTÉZIS Szabadegyetem szervezésében, ami nemcsak a mai pszichológiának, de a természettudományos
megismerésnek is talán a legnagyobb kérdését feszegeti. Mi is a tudat? A koponyánk falain belüli idegélettani
folyamatok eredménye, vagy – mint ahogy a legújabb kutatások sejtetik – egy többdimenziós valóságban létező
mindent átfogó, élő struktúra élménye? Erre a dilemmára keresték a választ rendezvényünk előadói is.
2015. május 31.-én a „TITKOK A KAPUN TÚLRÓL… -halálközeli élmények Magyarországon” c.
rendezvényünk látogatói nemcsak dokumentumfilmeket láthattak, de személyesen tehettek fel kérdéseket
halálközeli élményt átélőknek, halálból visszatérteknek, csakúgy, mint az „Élet az élet után” c. dokumentumfilm
sorozat rendezőjének R. Kárpáti Péter színművésznek, valamint Paulinyi Tamás pszi-kutatónak, a téma hazai
szakértőjének.
A testen kívüliség állapotában az átélők pontosan észlelik a környezetüket, ami kizárja a képzelgés lehetőségét,
mindezzel ugyanakkor a mai tudomány még nem tud mit kezdeni. A tudatkutatás és a parapszichológia
eredményei azonban már a tudat többdimenziós jellegét sejtetik, ami egy teljesen új valóságlátás kialakulását
sürgeti. A rendezvény látogatói részére a szereplő „átélőkkel” négyszemközti konzultációs lehetőségeket is
biztosítottunk.
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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

2013 évi 1% felajánlás

179
179

Összesen:
2013 évi SZJA 1% felhasználásának
részletezése
Meghívott előadók tiszteletdíja
Összesen:

Felhasznált
támogatás

179
179

FT(1000HUF)

179
179

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!
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