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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

1. Általános rész
1.1 Az Egyesület bemutatása
Közösségünk mint a Magyar Taoista Egyház jogutódja, annak vallási tevékenységét folytatja
tovább. Az egyesületet a fővárosi törvényszék a 7.Pk.61.191/1998/10-I. számú végzéssel mint
alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületet 2012. szeptember 4-én vette
nyilvántartásba, Teljes Valóság Magyar Taoista Közösség néven.
Az egyesület célja: A taoizmus Teljes Valóság és Kun Lun irányzatainak tanulmányozása,
bemutatása, hitéleti tevékenységének támogatása egyéni és közösségi szinten. A taoista belső
alkímia művelésének elősegítése, tanítások és egyéni gyakorlás keretében. A hagyományvonal
meditációs gyakorlatainak és szertartásainak vezetése. A vallási irányzat alapító által írt szent
iratok magyar nyelvre történő lefordítása és kiadása, taoista könyvtár működtetése. A taoista
filozófia és művészet tanulmányozása, gyakorlása, kulturális örökségének megőrzése.
A fővárosi törvényszék a 7Pk.61191/1998/20. számú végzéssel jóváhagyta névváltoztatási
kérelmünket, az egyesület neve így ismét Magyar Taoista Egyház lett.
1.2 Az egyesület 2014. évi tevékenységének bemutatása
 Táborok
Az év során 7 darab ötnapos elvonulást tartottunk bátonyterenyei elvonulóhelyünkön. Mivel a
taoizmus a test egészségének megőrzésére nagy hangsúlyt fektet, így az 5 elemről szóló
beszélgetéseket testgyakorlás és a vegetáriánus táplálkozás gyakorlása egészítette ki.
Az Egyesület célja a taoista tanítások képviselete és terjesztése Magyarországon. Ennek egyik
formája, hogy minél több embernek adunk lehetőséget a külföldön élő Tanítók
megismerésére. Az előző évekhez hasonlóan idén módunk volt meghívni külföldi előadókat
is: Irini Rockwell - jelenleg az Egyesült Államokban élő, meditációs módszereket tanító
Mesternő - egy 1 hetes kurzust tartott 50 gyakorlónak a taoista hagyomány "Hao" elméleteről
és gyakorlati módszertanáról.

Teljes Valóság Magyar Taoista Közösség
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 43.

Együttműködtünk a tavalyi évben Feldmár Intézettel is, közösen is tartottunk nyári egyetemet,
melynek fő témája a függés és szolidaritás viszonya volt.
E tevékenység költsége 2014. évben 8.218 eFt volt, emellett közösségünk tagjai felajánlásként
összesen 60 embernapot fordítottak e tevékenység támogatására.
(A feltüntetett összeg tartalmazza az egyéni elvonulások helyszín biztosításának el nem
különíthető összegét is.)
 Ünnepek
2014-ben is megtartottuk a szokásos taoista ünnepeinket – nem csak Budapesten, hanem
miskolci, győri, veszprémi csoportjainkban is. Február 2-án közel 100-an ünnepeltük a
Holdújévet, ahol előadást hallhattunk a Fa Ló év jellemzőiről. Február 4-én zenével és tánccal
köszöntöttük a Lampion ünnepet, ahol sor került az évre vonatkozó intelmek kihúzására.
Ősszel a Holdsütemény ünnepen – amely a családról és a baráti szeretetről szól - a
közösségünk tagjai megajándékozták egymást egy-egy bölcsességgel.
A tavalyi évben külön költség itt nem merült fel, közösségünk tagjai felajánlásként összesen
10 embernapot fordítottak e tevékenység támogatására.
 Az elvonulóhely szentélyének gondozása
Elvonulóhelyünkön a meditációs gyakorlatok végzésére és az taoizmus istenségeivel való
kapcsolattartás céljára kialakított szentélyt 2014. évben is ápoltuk, ugyanakkor ez a tavalyi
évben külön költséget nem jelentett. Közösségünk tagjai felajánlásként összesen 4
embernapot fordítottak e tevékenység támogatására.
 Művészeti kiállítás
Különféle képzőművészeti ágakban tevékenykedő tagjaink időszaki kiállításon mutatták be
alkotásaikat elvonulóhelyünkön.

2. Céltartalék képzés
A mérlegben szereplő 900 E Ft értékű céltartalék képzésére a közösségi elvonulóhely bérleti
szerződésében vállalt fejlesztési kötelezettség forrásának biztosítása érdekében került sor.

