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„Az emberi kapcsolatok szeretetében élni és  
az idegen akarat megértésében élni hagyni,  

ez a szabad ember alapmaximuma.” 
Rudolf Steiner: A szabadság filozófiája 

 

Mi történik az Antropozófiai Társaságban? 
Hírek a Társaság tagjainak 

 
Kedves Barátaink! 
 
A MAT képviselő testülete által szerkesztett hírlevél nyolcadik számát adjuk át most a Társaság tagjainak, 
abban a reményben, hogy hasznos információkat találnak benne mind a Társaság működésével, mind pedig 
az antropozófiai életterületekkel kapcsolatban.  
 

ÚJ ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

2018. május 25-e után a személyes adatok kezelésére vonatkozóan új és az eddiginél sokkal szigorúbb 
adatvédelmi rendelkezések lépnek életbe. Ez a Társaságot is érinti, mivel mi is kezelünk és továbbítunk 
személyes adatokat. 
 
Mint az a Társaság tagjai számára bizonyára ismert 
2018. május 25-étől kezdődően egy új törvény 
szabályozza a személyes adatok kezelését. Ennek 
kapcsán a Társaságnak számos változást kellett 
bevezetnie az adatok kezelésében. A törvényben előírt 
dokumentumok elkészültek és az új Adatvédelmi és 
Adatkezelési Szabályzatot a Társaság honlapján 
mindenki megtekintheti és tanulmányozhatja. Ennek a 
Hírlevélnek a végén a Szabályzat alapján készült u.n. 
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót adjuk közre, 
hogy a Társaság minden tagja megismerhesse az 
adatkezelésünkre vonatkozó szabályokat.  

Ez az új rendelkezés azt is jelenti, hogy mindenkinek, 
aki továbbra is szeretné megkapni a Társaság 
hírleveleit, információkat a rendezvényekről és 
programokról, újra meg kell erősítenie a korábbi 
regisztrációját és el kell fogadnia az Adatvédelmi és 
Adatkezelési Szabályzatot. Amennyiben ez a 
megerősítés nem történik meg, úgy a Társaság a 
jövőben nem küldhet hírleveleket és információkat.  

Azért, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat, minden 
regisztrált és e-mail címmel rendelkező tagunknak egy 

külön mailt fogunk küldeni, ebben a témában. Ebben 
azt fogjuk kérni, hogy a mailben található gombra 
rákattintva, lépjen be a személyes adatait tartalmazó 
oldalra, és ott végezze el a szükséges jóváhagyásokat. Itt 
hozzájárulhat, hogy a Magyar Antropozófiai Társaság 
kezelje a személyes adatait, és szeretne híreket kapni a 
Magyar Antropozófiai Társaság programjairól, ill. 
szeretné továbbra is megkapni a Társaság rendszeres 
hírlevelét. Ahhoz is hozzájárulhat, hogy a neve, 
telefonszáma és email címe megjelenjen a nyilvános 
oldalakon, ha rendezvény-szervezés vagy más 
kapcsolatfelvétel céljából ezt szükséges. Ezen az oldalon 
a személyes adatokat is kezelheti. 

Az adatkezelés jóváhagyása ettől az e-mailtől 
függetlenül bármikor megtörténhet. Bármikor 
beléphetnek a honlapunkra és ott a bal felső sarokban 
található „Belépés” gombra, majd a mellette megjelenő 
„Adataim” gombra kattintva lehet eljutni a személyes 
mappába és ott lehet ellenőrizni a használati 
feltételeket, a személyi adatokat, valamint jóváhagyni 
az adatkezelést. Aki nem járul hozzá adatai 
kezeléséhez, az itt törölheti az adatait.  

 

 

 
Aki esetleg elfelejtette, vagy elvesztette a jelszavát, az új 
jelszót kérhet a fenti folyamat során, csak az e-mail címe 
ismeretében és megadásával.  

Mivel ez az átállás minden bizonnyal számos problémát 
fog okozni és a kapcsolattartás egy ideig valamivel 
nehezebb lesz, ezért arra kérjük a Társaság tagjait, hogy 
ebben az átmeneti időszakban fokozottan figyeljék a 
Társaság honlapját és az ott elhelyezett információkat. 

Takáts Péter
  

Ezért ezúton is kérjük a Társaság tagjait, hogy a http://www.antropozofia.hu/ oldalon lépjenek be a saját 
fiókjukba, (adataim) és ott hagyják jóvá az adatkezelést és a Hírlevél, ill. információk küldését. 
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BESZÁMOLÓ A TITKÁROK DORNACHI TALÁLKOZÓJÁRÓL 

2018. március 19 és 22-e között Dornachban tartották meg az Általános Antropozófiai Társaság (AAG, 
Dornach) vezetősége és világ antropozófiai társaságai főtitkárainak és képviselőinek éves rendes találkozóját. 
A következőkben erről a találkozóról adok rövid beszámolót. 
 
Mint azt a Társaság tagjai a korábbi beszámolókból 
tudják, az antropozófiai társaságok vezetői 
rendszeresen találkoznak Dornachban. Az idén is a 
közgyűlést közvetlenül megelőző napokban, március 
19 és 22-e között gyűltek össze a világ minden részéből 
32 nemzeti társaság vezetői a Goetheanumban. Az AAG 
Vorstand és a Goetheanum Leitung tagjaival együtt 
összesen 42-en voltunk jelen ezen a tanácskozáson. 

A tanácskozásnak nem volt a korábbi évekhez 
hasonlóan egy szoros napirendje, mert a fő témája a 
hétvégén megrendezésre kerülő közgyűlés és az arra 
benyújtott határozati javaslatok voltak. Két téma 
foglalkoztatta a jelenlévőket, mégpedig a Vorstand két 
tagjának újraválasztása és a Goetheanum anyagi 
helyzete.  

A Vorstand két tagjának, Paul Mackaynak és Bodo von 
Platonak a megbízatása 2018-ban lejárt és most a 
közgyűléstől az ő mandátumuk meghosszabbítását 
kérte a Vorstand. E javaslat körül, melynek egyeztetési 
folyamata 2017. szeptemberében indult meg, az azt 
követő hónapokban komoly harcok és intrikák indultak 
be. Elsősorban a helyi és a svájci társaság tagjai és 
vezetői között vannak feszültségek és ennek csak egy 
felszíni megjelenése, tünete a mandátumok 
megerősítése körül kialakult feszültség. Egyértelműen 
látható, hogy a svájci társaság vezetősége egy másik 
irányba szeretné terelni az antropozófiai mozgalmat és 
a valódi ok ebben van. Sajnálatos módon azt kellett a 
megbeszélések és információk begyűjtése után 
megállapítani, hogy sem a svájci társaság vezetői, sem 
pedig az AAG vezetői nem tájékoztatták a főtitkárokat 
és képviselőket erről a feszültségről és az álláspontok 
különbözőségéről. 

Marc Desaules, a svájci társaság főtitkára, aki végig 
velünk volt a találkozón, most nem kívánta ennek a 
kérdésnek a megbeszélésével fokozni a feszültséget és 
így sajnos nem sikerült megtudnom, hogy végül is 
milyen irányba szeretné vinni az antropozófiai 
mozgalmat, milyen új felfogást szeretne az 
antropozófiával kapcsolatban meghonosítani a svájci 
társaság.  

Sajnálatos módon azonban ez a 2017. szeptembere óta 
fokozatosan kialakuló és növekvő feszültség olyan 
hullámokat vetett, hogy pl. a svájci társaság tagjainak 
hírlapjában a két vezetőségi tagról személyeskedő és 
őket személyükben is sértő cikkek jelentek meg. Az 
intrikálás nyomán érezhető volt, ahogyan a feszültség 
az AAG vezetősége és a svájci társaság között egyre 

növekedett, ami a közgyűlés előtti héten érte el a 
csúcspontját. Szomorúan kellett megállapítani, és ebben 
nem voltam egyedül, hogy miközben a világtársaság 
több tízezer tagja semmit sem tud erről a feszültségről 
és úgy gondolja, hogy Dornachban minden rendben 
megy, addig egy kis csoport személyeskedő intrikáival 
és a német nyelvű tagok felheccelésével a közgyűlés 
eredményét is befolyásolni képes. Mindezt a helyett, 
hogy nyíltan kimondanák, ők milyen új irányt látnak az 
antropozófia mozgalom számára és milyen új 
antropozófia felfogás meghonosítását találják 
szükségesnek. Sajnos a kölcsönös eszmecsere és közös 
gondolkodás helyett inkább az intrika és 
személyeskedés útját választották. 

Arról, hogy a közgyűlés végül hogyan zajlott le, és 
miként hozta az intrikusok „győzelmét”, a frissen 
megjelent Antropozófia lap ez évi Pünkösdi számában 
lehet olvasni. Éliás Ádám „Drámai közgyűlés a 
Goetheanumban” című cikkében írta le a közgyűlés 
eseményeit. Utólag egyet nyugodtan kimondhatok, ez a 
választás, ill. a vezetőség két tagjának meg-nem–
erősítése nem egy korrekt folyamat eredménye volt, és 
némileg elhomályosítja a közgyűlésnek egy másik és 
történelmi jelentőségű döntését, Ita Wegman és 
Elisabeth Vreede rehabilitációját. 

A találkozó másik nagy témája a Goethanum 
működésének most már állandónak nevezhető deficitje 
volt. Sajnos már évek óta több százezer svájci frank 
veszteséggel zár a Goetheanum gazdálkodása és a 2017-
es év különösen gyenge volt, mert a veszteség 960.000.- 
svájci frank lett. A vezetőség ezt strukturális deficitnek 
nevezi, de a résztvevők sokkal inkább úgy látták, hogy 
az egyszerűen abból adódik, hogy az AAG és a 
Goetheanum kiadásai rendre meghaladják a 
bevételeket. És akkor miért nem csökkentik a 
kiadásokat? Vagy miért nem tesznek a bevételek reális 
növelése érdekében? Ezekre a kérdésekre igazán nem 
kaptunk egyértelmű válaszokat, de az jól látszott, hogy 
a tagság elvárásainak teljesítése egy fontos szempont 
volt az eddigi években a költségek magas szinten 
tartásában. Ugyanis ha költséget csökkentenek, akkor 
értelemszerűen a szolgáltatások mennyisége és 
színvonala is csökkenni fog. Ugyanakkor az is érezhető 
volt, hogy a Vorstand tagjai állandóan reménykednek 
abban, hogy a helyzet javulni fog, vagy azért mert a 
tagok több tagdíjat fizetnek be, vagy mert a támogatók 
több adományt adnak, de egyértelmű volt, hogy ez a 
reményalapú tervezés és menedzsment nem lehet egy 
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világtársaság működésének és finanszírozásának 
alapja.  

Ezért is fontos, hogy még 2017-ben döntés született az 
u.n. Goetheanum World Association elnevezésű 
közösség megalapításáról. Ez a gazdasági közösség, 
melynek létrehozásán Kincstárnokunk jelenleg is 
minden erővel fáradozik, a remények szerint ez egy 
olyan közösség lesz, mely képes lesz az AAG és a 
Goetheanum működéséhez szükséges finanszírozás 
előteremtésében segíteni, miközben használja a 

Szellemtudományi Főiskola által kínált fejlesztési és 
kutatási kapacitásokat. 

A következő táblázatban még bemutatom a 
Goetheanum elmúlt két évi gazdálkodásának 
legfontosabb adatait. A nagy veszteséget minden évben 
tartalékok felhasználásával igyekeznek csökkenteni, de 
mivel ez a saját tőke folyamatos csökkenéséhez vezet, 
nem tartható fenn már hosszú ideig, amit jól mutat az 
is, hogy az elmúlt két évben majdnem 4 és fél millió 
CHF tartalékot emésztett fel a Goetheanum működése. 

TÉTEL, ezer CHF 2016 2017 
Tagdíj bevételek 3.384 3.725 

Adományok, támogatások 5.629 6.747 

Egyéb saját bevételek 5.634 5.169 

ÖSSZES BEVÉTELEK 14.648 15.642 
   

Rendezvények, szolgáltatások költsége - 7.004 - 6.159 

Bérek és járulékai költségei - 10.955 - 10.606 

A GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYE - 3.312 - 1.122 
Rendkívüli eredmény, tartalékokból 3.015 162.639 

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 296 - 960 
 

Minden évben izgatottan várjuk a taglétszám 
alakulásának adatait. Ebből láthatjuk, hogy mennyire 
sikerült az adott évben a nagy célt, a társaság 
taglétszámának csökkenését megállítani. A 2017-es 
adatok ebből a szempontból még nem megnyugtatóak, 
hiszen míg 2017. január 1-én a világon összesen 44.590 
tagot tartottak nyilván, addig ez a létszám 2017. 
december 31-ére 43.788-ra csökkent. Bár a csökkenés 
mértéke lassulni látszik, megállítani tehát még nem 
sikerült.  2017-ben mindössze 1.205 új tag lépett be az 
egész világon a társaságba, miközben 534-en léptek ki 
és az eltávozottakkal, ill. az elvesztett tagokkal együtt a 
csökkenés mértéke meghaladta a növekedést.  

A legnagyobb antropozófiai társaság, a tagok létszámát 
tekintve, a német. Itt 2017. december 31-én 12.970 tagot 
tartottak nyilván. A svájci társaság 3.801 taggal a 
második, és a harmadik helyen a holland társaság áll 

3.630 taggal. Őket az USA követi 3.358 taggal és az 
ötödik ebben a sorban a Goetheanum 2.507 
nyilvántartott egyéni taggal.  Tagjait tekintve még 
nagynak számítanak Nagy Britannia (2.418 tag), 
Svédország (1461 tag), Olaszország (1.283 tag) és 
Brazília (1.207 tag). Az összes többi országban a tagok 
száma 1.000 fő alatt van. A legkisebb létszámú 
antropozófus közösséget Dél-Koreában tartják nyilván, 
itt a társaságnak mindössze 2 tagja van. 

Ezeket a számokat böngészve még érdekes, hogy a 
legnagyobb taglétszám növekedés 2017-ben a 
Goetheanumban volt, ide 46 új tag lépett be, és a 
második legnagyobb növekedés Thaiföldé volt, ahol a 
68-as taglétszám az év során 32 új belépővel 100 fősre 
növekedett. 

Takáts Péter 

ISMÉT MEGJELENT AZ ANTROPOZÓFIA LAP 

Hosszú szünet után ismét megjelent az Antropozófia, a Magyar Antropozófiai Társaság lapja.  
 
Az újra indított lap első számát a III. Pünkösdi 
Triennálé alkalmával nyújtottuk át a Társaság 
tagjainak, abban a reményben, hogy az kedvező 
fogadtatásra talál, ami majd abban is meg fog 
mutatkozni, hogy sokan fizetnek elő a lapra. Hiszen 
egy lap életének alapját és biztosítékát az előfizetők 
jelentik és ez nincs másképpen a Társaság lapja 
esetében sem. A képviselő testület úgy döntött, hogy 
az Antropozófia lapra történő előfizetés esetén az 
éves előfizetési díj 4.000.- Ft/év lesz, ami évente 4 
lapszámot jelent. Ehhez az összeghez jön még, igény 
esetén, a lapok postai úton történő kézbesítésének 
költsége. Ez a kézbesítési költség 2018-ban 
alkalmanként plusz 300.- Ft lesz.  

Mivel 2018-ban összesen csak három szám jelenik 
meg, Pünkösd, Mihály nap és Karácsony így az idei 
előfizetési díjak ennél alacsonyabbak. Aki a 2018-as 
három lapszámra előfizet, vagyis ezzel támogatja a 
lap megjelenését, attól azt kérjük, hogy banki 
átutalással fizessék be a Társaság bankszámlájára az 
igényeiknek megfelelő előfizetési díjat. 3.000.- Ft-ot 
kérünk megfizetni a 2018-as évre abban az esetben, 
ha személyesen kívánják átvenni a lapot a Rudolf 
Steiner Házban, és 3.900.- Ft-ot, abban az esetben, ha 
a kézbesítést postai úton kérik. Előfizetőinknek a 
2018-ban már megjelent és a Társaság tagjainak 
kipostázott Pünkösdi számon felül még két 
lapszámot küldünk meg, a Mihály napi és 
Karácsonyi számokat. 
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Bank neve: MagNet Magyar Közösségi Bank; 
Bankszámla száma: 16200106-11543596; 
Megjegyzés: előfizetési díj 2018. Kérjük, hogy 
azok az előfizetők, akik nem tagjai a 
Társaságnak, feltétlenül adják meg a postai 
címet is! 

Előfizetés nélkül is lehetőség van a lap 
megvásárlására. Ebben az esetben egy lapszám bolti 
ára: 1.200.- Ft, és nyitvatartási időben a Rudolf 
Steiner Házban lehet megvásárolni.  

Takáts Péter 

 

HÍREK AZ ANTROPOZÓFIAI ÉLETTERÜLETEKRŐL 

Andrew Wolpert: A Karácsonyi Gyűlés és az alapkő Rudolf Steiner életútjában 

A Rudolf Steiner Szeminárium szervezésében 
Andrew Wolpert tart előadást „A Karácsonyi 
Gyűlés és az alapkő Rudolf Steiner életútjában, 
archetipikus biográfiai fordulópontok” című 
előadására és a hozzá kapcsolódó műhelymunkára. 
A rendezvény két napon, 2018. június. 8-án, 
pénteken, 19,00 órakor és június 9-én, szombaton, 
10,00–18,00 óra között kerül megrendezésre. 
Helyszín a Pesthidegkúti Waldorf Iskola, Budapest, 
II. ker. Kossuth L. u. 15-17. Az ajánlott támogatás 
mértéke a pénteki előadásra 2.000.- Ft, a két napra 
5.000.- Ft. 

A részletes program a következő. Június 8-án, 
pénteken 19,00 órakor az előadás első részét 
hallhatjátok. A második napon, június 9-én, 
szombaton 10,00-11,00: kiscsoportos megbeszélés; 
11,15–12,30: művészi munka (színes ceruzát 
hozzatok!); 12,30-13,00: a tapasztalatok megosztása. 
Majd 13,00 – 14,30 óra között közös batyus ebéd. 
Délután 14,30-15,00: az előadás második része; 15,00 
– 16,00: művészi munka (színes ceruzát hozzatok!), 
16,30-17,00: tapasztalatok megosztása; 17,00–18.00… 
összefoglalás, a téma gyümölcseinek learatása. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnaka szervezők. 

Varga_szemes László 

Napút Művészeti Akadémia - Pénteki Tanfolyamok a keresztény művészet megújításának jegyében 

A Napút Művészeti Akadémia tájékoztatja az 
érdeklődőket, hogy minden pénteken 16 és 20 óra 
között művészeti foglalkozásokat tart, melyeket 
folyamatosan és alkalmanként is  lehet látogatni. A 
tanfolyamok célja, hogy kiművelje a festőművészet 
eszközeit, a forma – szín – ábrázolás hármasságának 
használatát, a keresztény misztériumok értelmében. 
A négy órás stúdium előadással kezdődik, ezt 
egy meditatív festésgyakorlat követi.  

Az elmélyült munka érdekében maximum nyolc-tíz 
résztvevőt tudunk fogadni. Túljelentkezés esetén 

több alkalmat fogunk biztosítani. Kérjük, hogy aki 
jönni szeretne az egy heti alkalomra, részvételi 
szándékát szerdáig e-mail-ben jelezze! 

Helyszín: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41. 1. em., 
Részvételi díj: 5.000,- Ft. A művésztelep 
résztvevőinek és régi Naputasoknak 50% 
kedvezmény adunk 2018. június 30-ig. Eszköz igény: 
pasztellkréta, hozzá való papír. Bővebb információk 
a http://naputasok.hu/ oldalon. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!  

Hódosi Helga 

TALÁLKOZÁS A HANGGAL a Szabad Gondolatok Házában 

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 
Szabad Gondolatok Házában egy háromnapos 
szemináriumot szervezünk az éneklés 
szellemtudományos megközelítéséről a Werbeck-
módszer alapján, mivel ismét sikerül fogadnunk 
Christiaan Boele énektanárt, aki szeptemberben 
látogat el hozzánk a Szabad Gondolatok Házába. 

 Ideje: 2018. szeptember 14-15-16. (péntek - szombat 
- vasárnap). Helyszín: Szabad Gondolatok Háza, 
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41. A részvételi díj: 
12.000 Ft. Aki kedvezményt szeretne kérni, forduljon 
bizalommal Ádám Lászlóhoz, e-mailben 

aranyadam@freemail.hu, vagy telefonon: 30-2787-
356.  

Amennyiben intézmény a költségviselő a részvételi 
díj: 14.000 Ft. Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 
1. A regisztráció (a férőhely korlátozottsága miatt) a 
jelentkezés sorrendjében történik. Tájékoztatás és 
elérhetőségek: e-mail: info@szbadgondolat.hu, 

telefon: 06-70-774-6694. Minden régi és új résztvevő 
jelentkezését szeretettel várják a szervezők. 

 

Ádám László és Gergár Mária 
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A SZELLEMI KUTATÁSTÓL A VEVŐIG – NYÁRI SZIMPÓZIUM ROMÁNIÁBAN 

A Román Antropozófiai Társaság egy antropozófiai 
élelmiszeripari projekt keretében nyári 
szimpóziumot rendez 2018. augusztus 11-e és 17-e 
között Belis-ben (Cluj megye). az öt nap során 
workshopok, előadások, kiscsoportos és plénum 
beszélgetések váltják egymást. A szimpóziumra 
ismert előadókat hívtak meg a szervezők, és így 
Dorian Schmidt, a formaerőkről fog beszélni, Dr. 
Uwe Geier és Helena Melchior pedig az empatikus 
ízlelésről tart előadást, arról, hogy hogyan hat az étel 

a lélekre és a szellemre. Cristine Sutter és Dr. 
Manfred Schleyer a meditatív technikákkal 
foglalkozik, míg Dr. Ludger Linnemann 
előadásának címe "A farmtól a vevőig” lesz. Végül 
pedig Marius Gabor mutatja be a projektet. 
Érdeklődők egy  Dan Botez-nek címzett angol 
nyelvű e-mailben jelentkezhetnek a dan.botez@real-

foof-foundation.org e-mail címen, vagy a 0040 753 
914 753 telefonszámon. 

 

TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSASÁG 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

A közgyűlésünk még csak néhány napja hagyta jóvá a 2018-as évi gazdálkodási tervünket, de közben már 
elkészült a tájékoztató az első negyedév gazdálkodásáról. Most ennek a jelentésnek a fő számait adjuk közre 
a Társaság tagjainak. 

Könyvelőnk elkészítette a 2018. első negyedév 
gazdálkodási jelentését és ebből azt látjuk, hogy a 
bevételei tervünket teljesítettük. A számok azt 
mutatják, hogy az első negyedévben a tervezett 
bevételnek már az 54 %-a befolyt, mivel a 2018-as 
tervszámunk 9.875.000.- Ft, és március végéig 
5.028.000.- Ft folyt be a Társasághoz. A valós helyzet 
azonban nem ennyire rózsás, ugyanis ebben a nagy 
összegben van egy 3,0 millió Ft-os célzott adomány, 
amit a Napút Művészeti Akadémia támogatására a 
Német Antropozófia Társaság rajtunk keresztül 
küldött meg. Amint ez az összeg megérkezett a 
számlánkra, már ment is tovább a NAPÚT-nak, így 
ez mint átmenő tételként került lekönyvelésre. 
Külön köszönet tagjainknak a tagdíjfizetés 
tudatosságáért, mivel az első negyedévben már 
közel 1,0 millió Ft tagdíj folyt be a tervezett 
3.200.000.- Ft-ból és ezzel 31 %-ra teljesítettük a 
tervet. 

A működés költségeit tekintve szintén jól állunk, sőt 
némileg a tervezett szint alatt vagyunk. A Társaság 
2018-ra 16.255.000.- Ft összes költséget tervezett, és 
ebből március végéig 3.105.000.- Ft-ot használtunk 
fel, ami a tervnek mindössze 19,10 %-a, azaz 
időarányosan a költségeinkkel is jól állunk. 

Könyv és folyóirat kiadás tevékenységünk az első 
negyedévben nullszaldós volt, mert míg az 
értékesítésből származó bevételünk 828.000.- Ft volt, 
addig a könyvek és az új Antropozófia lap kiadására 
811.419.- Ft-ot fordítottunk. 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 
Társaság gazdálkodása továbbra is a tervek szerint 
alakuljon, és ezt az évet is pozitív eredménnyel 
zárjuk. 

Takáts Péter 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk a Társaság tagjait, honlapunk látogatóit, valamint szolgáltatásaink 
igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól, melyeket részletesen „A MAGYAR 
ANTROPOZÓFIAI TÁRSASÁG ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2018.” tartalmaz és 
foglal össze. 
 
Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során? 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi 
alapelveket követi: 

 a személyes adatokat jogszerűen és 
tisztességesen, valamint a Partner számára 
átláthatóan kezeljük, 

 a személyes adatokat csak meghatározott, 
egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat 

nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető 
módon, 

 az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az 
adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és 
relevánsak, valamint csak a szükségesre 
korlátozódnak, 

 Társaságunk minden észszerű intézkedést 
megtesz annak érdekében, hogy az általunk 
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kezelt adatok pontosak és szükség esetén 
naprakészek legyenek, a pontatlan személyes 
adatokat haladéktalanul töröljük vagy 
helyesbítjük, 

 a személyes adatokat olyan formában tároljuk, 
hogy Partner csak a személyes adatok kezelése 
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen 
azonosítható, 

 megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok 
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan 
vagy jogellenes kezelésével, véletlen 
elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szemben. 

 

Társaságunk a Partner személyes adatait   

 a Partner előzetes tájékoztatáson alapuló és 
önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a 
szükséges mértékben és minden esetben célhoz 

kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, 
rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk, 

 egyes esetekben a Partner adatainak kezelése 
jogszabályi előírásokon alapul és kötelező 
jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön 
felhívjuk a Partner figyelmét, 

 illetve bizonyos esetekben a Partner személyes 
adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy 
pedig harmadik személynek fűződik jogos 
érdeke, például honlapunk működtetése, 
fejlesztése és biztonsága. 

 

A Társaság adatai: 

 A Társaság neve: MAGYAR ANTROPOZÓFIAI 
TÁRSASÁG  

 székhelye: 1026. Budapest, Riadó u. 2/a.  
 nyilvántartási száma: 01-02-0002850,  
 adószáma: 19654133-2-41, 
 képviseli: Takáts Péter, képviselő, 
 Email: titkarsag@antropozofia.hu 
 

Társaságunk a 2011. évi CXII. Adatvédelmi törvény 
23.§ 18. pontja rendelkezései értelmében nem köteles 
belső adatvédelmi felelős kinevezésére. 

Társaságunk az adatokat a saját székhelyén található 
szerveren tárolja, és ezért jelen pillanatban tárhely 
szolgáltatót nem vesz igénybe. Társaságunk az 

adatok kezelése során nem vesz igénybe 
adatfeldolgozókat. 

 Amennyiben a jövőben más tárhely szolgáltatót 
és/vagy adatfeldolgozót igénybe veszünk, vagy 
azokat módosítjuk, úgy a változásokat jelen 
tájékoztatónkban haladéktalanul átvezetjük. 

Társaságunk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG 
A Társaság informatikai csoportjának tagjai 1026. Budapest, Riadó u. 2/a. IT szolgáltatás 
A Társaság a saját székhelyén található szerverén 
tárolja az adatokat 

1026. Budapest, Riadó u. 2/a. tárhely szolgáltatás 

Magyar Posta és MPL Logisztika  postai levélküldés 
Merényiné dr. Balassa Anna, könyvelő és 
adótanácsadó 

2017 Pócsmegyer, Akácos u. 7. könyvviteli és munkaügyi 
szolgáltatások 

A Társaság informatikai csoportjának tagjai 1026. Budapest, Riadó u. 2/a. adatbázis karbantartás és 
feldolgozás, riportok készítése 

Az általunk kezelt adatok:   

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés 
célja 

Jogalapja Kezelt adatok köre 
Az 

adatkezelés 
időtartama 

Honlap látogatása  
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas 
működésének biztosítása,  
a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és 
javítása,  
a rosszindulatú, weboldalunkat támadó 
látogatók beazonosítás, 
a látogatottság mérésére,  
statisztikai célok. 

Társaságunk 
jogos érdeke 

A partner: 
- ip címe, 
- dátum és időpont, 
- böngésző által lekérdezett url, 
- böngésző típusa és operációs 
rendszer, 
- kiszolgálás ideje és hibakódja. 

12 hónap 
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Regisztráció a honlapon 
Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói 
élmény nyújtása 
értesítés üzemszünetről, társaságunk 
elérhetőségének módosulásáról, stb. 

Partner 
hozzájárulása 

- A Partner neve, 
- A Partner e-mail címe, 
- A Partner lakcíme, 
- A Partner telefonszáma, 
- A Partner által megadott 
jelszó, 

a regisztráció 
törléséig, 
illetve a 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

Hírlevél szolgáltatás 
Célja: a kapcsolattartás, 
Partnert új programokról, új rendezvényekről és 
szolgáltatásokról értesítjük 

Partner 
hozzájárulása 

teljes név, 
e-mail cím 
egyéb, nem kötelezően 
megadandó adatok, pl. 
szakterület. 

hírlevélről 
történő 
leiratkozásig 

Ügyintézés, panasz 
észrevételre, panaszra válaszadás 
 

jogi 
kötelezettség 

teljes név 
e-mail cím 
telefonszám 
levelezési cím 
egyéb személyes üzenet 

5 évig 

Weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük 
személyes adataikat, ha regisztrálni, és/vagy 
bejelentkezni szeretnének. A regisztráció illetve 
szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott 
személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a 
látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Partner a 
titkarsag@antropozofia.hu e-mail, illetve 
postacímen kérhet további tájékoztatást, 
válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül 
(legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük 
Partnernek a Partner által megadott elérhetőségre.   

Mik azok a cookie-k (sütik) és hogyan kezeljük 
őket? 

A cookie-k (sütik) olyan kisméretű adatfájlok, 
amelyek a weboldal használata során a weboldalon 
keresztül kerülnek a Partner számítógépére úgy, 
hogy azokat a Partner internetes böngészője menti le 
és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes 
böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és 
engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az 
viszont már Partnertől függ, hogy a böngésző 
beállításainak módosításával ezeket visszautasítja 
vagy letiltja. Partner a már a számítógépen lévő 
eltárolt sütiket is törölni tudja.  A sütik használatáról 
az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt 
bővebb tájékoztatást.  

A Weboldalon a Társaság cookie-t kizárólag a 
weboldalra történő belépési folyamat 
automatizálására használ, mert a honlapon az 
automatikus belépés funkció cookie-val van 
megoldva. Nem használ a Weboldal cookie-kat sem 
a felhasználói élmény javítása, sem a 

reklámtevékenység hatékonyságának mérése 
érdekében.  

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez 
olyan cookie-kat, amelyek segítségével harmadik 
személyek a Partner hozzájárulása nélkül adatot 
gyűjthetnek. 

Mit kell tudni még a honlappal kapcsolatos 
adatkezelésről? 

A személyes adatokat Partner önkéntesen bocsátja 
rendelkezésünkre a regisztráció, ill. a 
Társaságunkkal való kapcsolattartása során, éppen 
ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan 
ügyeljen azok valódiságára, helyességére és 
pontosságára, mert ezekért Partner felelős. A 
helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya 
lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. 

Amennyiben Partner nem a saját, hanem más 
személy személyes adatait adja meg, úgy 
vélelmezzük, hogy Partner az ehhez szükséges 
felhatalmazással rendelkezik.  

Partner az adatkezeléshez adott hozzájárulását 
bármikor ingyenesen visszavonhatja 

 a regisztráció törlésével, 
 az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, 

illetve 
 a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely 

adat kezeléséhez vagy felhasználásához való 
hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának 
kérésével. 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – 
technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, 
azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi 
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kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink 
érvényesítése céljából bizonyos adatokat a 
hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, 
illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt 
követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az 
adott látogató regisztrációjának megszüntetésével 
egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – 
szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi 
felelősség megállapításának vagy büntető eljárás 
lefolytatásának időtartama alatt. 

Egyéb adatkezelési kérdések  

A Partner adatait csak jogszabályban meghatározott 
keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink 
esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével 
biztosítjuk, hogy ne használhassák a Partner 
hozzájárulásával ellentétes célokra a Partner 
személyes adatait.  

Mivel Társaságunk tagjai egyben tagjai a 
világtársaságnak is, ezért a Magyar Antropozófiai 
Társaság tagjainak adatait nyilvántartási és belső 
adminisztrációs célokból átadja az Általános 
Antropozófiai Társaságnak (Allgemeine 
Anthroposophische Gesellschaft, Dornach, Svájc). 

 A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. 
rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, 
adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása 
miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az 
esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket 
teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges 
mértékben. 

Társaságunk adatkezelésében részt vevő 
közreműködői és munkavállalói előre 
meghatározott mértékben és titoktartási 
kötelezettség terhe mellett jogosultak Partner 
személyes adatait megismerni. 

Partner személyes adatait megfelelő technikai és 
egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk 
az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, 
továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, 
megváltoztatástól, sérülésektől illetve 
nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb 
jogosulatlan felhasználástól. A Társaságunkhoz 
beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat 
tartunk be a Partner adatainak biztonsága és a 
jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 
Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, 
hogy az adatkezelési folyamatokat minél 
biztonságosabbá tegye, a weblapunkon keresztül 

történő adattovábbításért azonban nem tudunk 
teljes felelősséget vállalni.  

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük a 
Partner segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg 
honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt 
a jelszót senkivel se ossza meg. 

Amennyiben minden gondosság ellenére 
adatvédelmi incidens következik be, vagyis a 
biztonság olyan módon sérül, ami a továbbított, 
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését 
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi, akkor ezekről az incidensekről a 
Társaság nyilvántartást vezet, és a GDPR 
rendelkezési alapján és az abban szereplő adatokat 
megőrzi. Az adatmegőrzés ideje a személyes 
adatokat érintő incidens esetében 5 év, különleges 
adatokat érintő incidens esetében 20 év. Ez a 
nyilvántartás nem tartalmaz érintetti személyes 
adatokat. 

Melyek a Partner jogai és jogorvoslati lehetőségei?  

Partner az adatkezelésről  

 tájékoztatást kérhet, 
 kérheti az általunk kezelt személyes adataik 

helyesbítését, módosítását, kiegészítését,  
 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai 

törlését valamint zárolását (a kötelező 
adatkezelés kivételével),  

 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  
 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve 

eljárást kezdeményezhet. 
A felügyelő hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság.  

Elérhetősége: 

 Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c. 

 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
 Telefon: +36 (1) 391-1400 
 Fax: +36 (1) 391-1410 
 E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap:https://naih.hu/ 
A Partner kérelmére tájékoztatást adunk a Partner 
általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a 
megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott  

 adatairól,  
 azok forrásáról,  
 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  
 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjairól, 
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 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,  

 adatvédelmi incidensek körülményeiről, 
hatásairól és az elhárításukra valamint 
megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá  

 a Partner személyes adatainak továbbítása esetén 
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 
alatt, 30 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A 
tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak 
törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg. 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, 
zárolásról, megjelölésről és törlésről Partnert, 
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az 
adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve 
akkor, ha az értesítés elmaradása a Partner jogos 
érdekét nem sérti. 

Amennyiben Partner tiltakozik a személyes adatai 
kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül 
(legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk 
és a döntésünkről Partnert írásban tájékoztatjuk. 
Amennyiben úgy döntöttünk, hogy a Partner 
tiltakozása megalapozott, abban az esetben az 
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és 
adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat 
zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak 
alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni 
a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, 
ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek a Partner érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Partner a 
döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk 
a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő 
utolsó napjától számított 30 napon belül Partner 
bírósághoz fordulhat. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása 
szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi 
állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti 
hatósághoz is fordulhat panasszal. 

Kérjük Partnerünket, hogy mielőtt a felügyeleti 
hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – 
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb 
megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat. 

Melyek a főbb irányadó jogszabályok 
tevékenységünkre? 

 a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

 az információs Partner rendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törv. - (Info tv.) 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.) 

 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 
törvény - (Ehtv) 

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 
törvény (Fogyv tv.) 

 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 
szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény. 

 

Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen 
Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az 
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az 
adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele 
a http://www.antropozofia.hu/ weboldalon 
történik. 

 
 
 

* * * * * * 
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A Társaságot és/vagy a társasági életet érintő témákat, kérdéseket vagy kéréseket  

kérjük írjatok meg a területért felelős képviselő testületi tagnak: 
 

Rudolf Steiner Ház - Naszályi Nóra, naszalyinora@gmail.com 
Programok - Varga Szemes László, vargaszemes@gmail.com 

Tagi kapcsolatok, tagsági ügyek - Somogyvári Mária, somogyvarimaria@gmail.com 
Antropozófiai életterületek - Mezei Katalin, mezei.katalin@gmail.com 

Antropozófiai életterületek – Hivessy Géza, antrononprofit.kft@upcmail.hu 

Gazdasági ügyek - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu 
Genius Kiadó - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu 

A Társaság képviselője - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu 
 
 

* * * * * * 
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