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A Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület 2007-ik évi közhasznú 
tevékenységét a következő főbb területeken fejtette ki: 
 

• Tanfolyamok szervezése és vezetése 
• Bemutatók szervezése, lebonyolítása 
• Bemutatókon való részvétel meghívásra 
• Tájékoztató és ismeretterjesztő előadások szervezése és megtartása 
• Ünnepi rendezvények szervezése és lebonyolítása 
• Együttműködések 

 
Az Egyesület működésének és közhasznú tevékenységének finanszírozása az egyesületi 
tagdíjakból, támogatók adományaiból és az egyesületi tagság kölcsöneinek felhasználásával 
történt. Az Egyesület pénzügyi működése a 2007-ik évben veszteséges volt, erre vonatkozó 
részletes információkat az Egyesület Egyszerűsített Éves Beszámolója tartalmazza.  
 
 
 
TANFOLYAMOK 
 
A MABUHASZ Közhasznú Egyesület – az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően – az 
életminőség javítását célzó, azt segítő gyakorlati tanfolyamokat tart folyamatosan, egész 
évben, a következő tradicionális, a távol-keleti kultúrkörben született és hagyományosan 
eredményes gyakorlatok elsajátítására: 

• Meditáció 
• Jóga, 
• Chi-Kung 
• Selyem-Brokát 
• Tai Chi Chuan 

 
Tanfolyamaink pillanatnyilag Székesfehérváron és  Budapesten folynak, azonban 
folyamatosan dolgozunk azon, hogy egyesületünk tanfolyami szolgáltatásait az ország mind 
nagyobb területén elérhetővé tegyük. Ennek érdekében fejlesztjük kapcsolatainkat más civil 
szervezetekkel, a helyi önkormányzatokkal illetve minden olyan szervezettel, amely a 
MABUHASZ Alapszabályban foglalt alapvető célkitűzéseket – mint együttműködési területet 
– elfogadja. 
 
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a Székesfehérváron folyó nyugdíjas Tai Chi tanfolyamunkat, 
melyet az Esélyek Házával közös szervezésben és az Önkormányzat Nyitott Tornatermek 
programelemeként, az Európai Uniós EUNESE programhoz kapcsolódva, dr. Bényi Mária 
főorvos asszony (EUNESE Mo.-i koordinátora) támogatásával indítottunk. Az időskorúak 
nagy érdeklődése és aktív részvétele alapján a következőkben az ország más városaira is 
kiterjesztjük ezt a – speciálisan az idős emberek igényeihez és képességeihez testreszabott – 
programunkat. 



BEMUTATÓK 
 
Annak érdekében, hogy az egészségmegőrzés és a betegség megelőzés – mint az életminőség 
javításának alapvető eszközei – távol-keleti módszereit mind szélesebb körben 
megismerhetővé tegyük, egyesületünk rendszeresen vesz részt meghívás alapján, illetve 
rendszeresen szervez és tart hagyományos mozgásmeditációs és harcművészeti bemutatókat, 
elsősorban a tradicionális kínai Selyem-Brokát és Tai Chi Chuan megismertetése céljából. 
Ilyenek voltak 2007 évben: 
 
2007. május  
Selyem-Brokát és Tai Chi Chuan bemutató Székesfehérváron a MABUHASZ Közhasznú 
Egyesület által szervezett Vesak 2007 rendezvény programjában. 
 
2007 szeptember 8-án 
Székesfehérváron, az Alaba Plaza bevásárlóközpontban az Alba Plaza meghívására. 
 
2007. szeptember 15-én 
Selyem-Brokát és Tai Chi Chuan bemutató valamint az érdeklődőkkel közösen végzett Chi-
Kung gyakorlatok Budapesten, a XI. kerületben, az Újbuda Egészségnap rendezvényi 
programjában az Újbuda Baráti Kör meghívására. 
 
2007. december 15-én 
Selyem-Brokát és Tai Chi Chuan bemutató Székesfehérváron a MABUHASZ Közhasznú 
Egyesület által szervezett BuddAlba rendezvény programjában. 
 
2007. december 15-én 
Selyem-Brokát és Tai Chi Chuan bemutató Székesfehérváron a ……….  Sportcsarnokban a 
…………… meghívására. 
 
 
 
ELŐADÁSOK 
 
Tanfolyami tájékoztató előadások – több helyszínen, évközben folyamatosan 

• Gyenei László, MABUHASZ elnöke,  
• Czudar Péter, MABUHASZ titkára 
• Ladányi István, MABUHASZ titkára 

 
Rendezvények ismeretterjesztő előadásai 
 
Dr. Sári László, keletkutató, a Magyar Rádió kulturális szerkesztőségének munkatársa, 
Tibetológus 
 
Dr. Bényi Mária osztályvezető főorvos asszony, Országos Szakfelügyeleti Módszertani 
Központ Egészségmonitorozás és nemfertőző betegségek epidemiológiája osztály, az 
EUNESE Európai Uniós program magyarországi koordinátora. 
 
 
 



RENDEZVÉNYEK 
 
Az Egyesület önálló szervezésében – hagyományosan évente két alkalommal – félnapos 
kulturális rendezvényt szervez a távol-keleti kultúrkör bemutatása, a keleti kultúra 
egészségmegőrző gyakorlatainak megismertetése és a keleti és nyugati (illetve európai) 
civilizáció kapcsolatainak erősítése céljából. Tavaszi rendezvényünk, a Vesak a Buddha – a 
világ nagy tanítója -  születésének évfordulójához kötődik, míg decemberi rendezvényünk – a 
Fény Ünnepe alkalmából – a világ különböző kultúráiban és vallásaiban egyaránt fontos és 
világosan megfogalmazott „Szeretet Ünnepe”. 
 
Hagyományosan meghívjuk ezekre a rendezvényeinkre a távol-keleti országok magyarországi 
nagyköveteit és azok munkatársait, s büszkék vagyunk rá, hogy rendezvényeinket több távol-
keleti ország diplomatái is megtisztelik jelenlétükkel. 
 
 
A 2007-ik évi rendezvényeink részletei: 
 
2007. április 28. 
Vesak 2007, Székesfehérvár, Tolnai utcai Általános Iskola. 
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével őexelenciája, Dr. Omboosuren Erdenechimeg, a 
Mongol Köztársaság magyarországi nagykövete. 
 
2007. december 15. 
BuddAlba – Tiszta Felébredés, Székesfehérvár, Tolnai utcai Általános Iskola. 
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ms. Siriporn Panupong, Őexelenciája Piamsak 
Milintachinda, a Thaiföldi Királyság nagykövetének munkatársa, valamint Mr. K. J. Singh, az 
Indiai Köztársaság magyarországi nagykövetségének munkatársa is. 
 
 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
 
Székesfehérvár MJV Önkormányzata 
Esélyek Háza 
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 
Alba Shotokan Dojo Közhasznú Sportegyesület 
 


