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A számviteli beszámoló 
Mérleg – 2016. december 31. 
adatok E Ft-ban 
 
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2016.12.31 
A. Befektetett eszközök 0 
I. Immateriális javak 0 
II. Tárgyi eszközök 0 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 
B. Forgóeszközök 3278 
I. Készletek 0 
II. Követelések 1223 
III. Értékpapírok 0 
IV. Pénzeszközök 2055 
C. Aktív időbeli elhatárolások 0 
Eszközök összesen 3278 
  
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 2016.12.31 
D. Saját tőke 3257 
I. Induló tőke/Jegyzett tőke 0 
II. Tőkeváltozás/Eredmény 2288 
III. Lekötött tartalék 0 
IV. Értékelési tartalék 0 
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenység-
ből) 969 
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 
E. Céltartalékok 0 
F. Kötelezettségek 0 
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 21 
G. Passzív időbeli elhatárolások 0 
Források összesen 3278 
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Eredménykimutatás a 2016.12.31-vel záródó évre 
adatok EFt-ban 
 
 

A tétel megnevezése Alap-                  
tevékenység 

Vállalkozási 
tevékenység Összesen 

1. Értékesítés nettó árbevétele 0  0 
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0  0 
3. Egyéb bevételek 2408  0 
ebből:   0 
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés 1888  0 
- támogatások 0  0 
4. Pénzügyi műveletek bevételei 0  0 
5. Rendkívüli bevételek 0  0 
ebből:   0 
- alapítótól kapott befizetés 0  0 
- támogatások 0  0 
A. Összes bevétel (1±2+3+4+5) 2408 0 0 
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 2408  0 
6. Anyagjellegű ráfordítások 1367  0 
7. Személyi jellegű ráfordítások 0  0 
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0  0 
8. Értékcsökkenési leírás 35  0 
9. Egyéb ráfordítások 0  0 
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 37  0 
11. Rendkívüli ráfordítások 0  0 
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 1438 0 0 
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítá-
sai 1367  0 
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 969 0 0 
12. Adófizetési kötelezettség 0  0 
D. Adózott eredmény (C-12) 969 0 0 
13. Jóváhagyott osztalék 0  0 
E. Tárgyévi eredmény (D-13) 969 0 0 

 
A költségvetési támogatás felhasználása 
Költségvetési támogatást a Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 2016-ban nem kapott.  
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

 2015. év 2016. év Változás 
Bevételek 1698 2408 710 
Kiadások 1271 1439 168 

Bevételek és kiadások kimutatása 
Bevételek: Összeg E Ft 
Tagdíjak 1888 
Személyi Jövedelemadó 1%-ból kapott összeg 0 
Hozzájárulás 0 
Jógafesztiválra befolyt összeg 521 
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Kamatjóváírás 0 
Összesen: 2408 

 
Kiadások: Összeg E Ft 
Bérleti díj 455 
Telefonköltség  
Posta költség 15 
Könyvelési és adminisztrációs szolgáltatás 60 
Bankköltség 38 
Gépkocsi használat 111 
Jógafesztivál költsége 450 
Működéssel kapcsolatos egyéb költségek  
(honlap, irodaszer, nyomtatvány, szoftverfrissítés) 124 

Összesen: 1439 
 
Rövid lejárató kötelezettségek kimutatása 

Megnevezés Összeg E Ft 
Tagi túlfizetések 21 
Munkavállalókkal sz. kötelezettség 0 
Adójellegű kötelezettségek 0 
Szállítók 0 
Rövid lejáratú kötelezettségek 21 

 
Bankszámla záró egyenlege: 1492 Ft 
Pénztár záró egyenlege: 563 Ft 
Pénzeszközök összesen: 2055 Ft 
 
Tagdíjtartozás 2016. december 31-én  0 Ft 
 
A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, 
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és 
mindezek szerveitől kapott támogatás. 
 
A Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 2014. évben a 2015. évi személyi jövedelemadó 
1%-okból 0,- Ft felajánlott összeget kapott.   
 

A 2016 évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
2016-ben tevékenységeinkkel a lakosság egészségi állapotának javítását, a jobb életminőség 
elősegítését, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépést 
(1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 144.§ (1)-(2) bek.) szolgáltuk. 
Ilyen volt pl. 2016 tavaszán a JógaFeszt (A tradicionális jógaiskolák fesztiválja), melyre 1000 
résztvevő látogatott el. Az esemény egésznap, több helyszínen, változatos programokkal 
zajlott. Majd ősszel újra megvalósítottuk a Jógakonferenciát, amely több mint 450 résztvevőt 
vonzott a két teremben is megtartott előadásokra. A két rendezvény megvalósulását több 
mint 60 fő önkéntes segítő támogatta. 
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Tagszervezeteink (Jógaszervezetek) és tagságunk (jógaoktatók) száma folyamatosan bővül, 
ezzel is még több lehetőséget biztosítva a lakosság egészséges életmódjának és szabadidő-
sport gyakorlásának feltételeinek megteremtéséhez (2004. évi I. törvény a sportról 49.§ c/e/). 
 

A 2016 évi közhasznú tevékenységről szóló teljes tartalmi beszámoló 
 

1. A jóga népszerűsítése 
 
A. JÓGAFESZT 

 
Az MJSZ stratégiája alapján az egyik megfogalmazott társadalmi célunk, hogy a jógát elté-
rő tradíciók hagyományai szerint művelő oktatókat is képes legyen egymás mellé állítani 
a Szövetségünk.  
2016 tavaszán a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolával közösen megszerveztük az el-
ső, hagyomány teremtő „Tradicionális jógaiskolák fesztiválját”. A rendezvény nagyon 
sok embert vonzott, több mint 1000 főt számláltunk. A visszajelzések mind írásban és 
mind szóban nagyon pozitívak, megerősítették a hangulat emelkedett és békés jellegét. 
Az előadások és a gyakorlatok egyaránt népszerűek voltak. 
Reményeink szerint a tradíciók által közösen megvalósított sikeres rendezvények, a kö-
zös munkák megnyitják az utat további tradicionális jógaiskolák MJSZ-be való belépé-
séhez is. 
 

B. II. EURÓPAI JÓGAKONGRESSZUS 

Az MJSZE elnöke meghívást kapott a II. Európai Jógakongresszusra Belgiumba, így 9 fő-
ből álló magyar delegáció képviselte Magyarországot.  A II. Európai Jógakongresszus 
(május 27-29.) témája: „A jóga hatása az európai társadalomra és a világbékére” volt. 
A 3 napos nemzetközi programon 12 európai ország jógamesterei és jógaoktatói adtak 
elő, de a kulturális programokat lett, amerikai és indiai művészek színesítették. Elnökünk 
előadást és gyakorlati foglalkozást is tartott.  

C. EURÓPA PARLAMENTI FELSZÓLALÁS 

Az Európai Jógakonföderáció keretében az MJSZ elnöke részt vett az Európa Parlament 
zárt-ülésén május 31-én Brüsszelben. Ahol szintén a Jógakongresszus témájában ő is fel-
szólalt a 12 európai ország képviselőivel együtt. A jóga jótékony hatásai mellett hangsú-
lyozták, hogy a jóga NEM vallás, hanem egy olyan gyakorlati eszköz, melyet mindenki 
használni tud. A vallásos ember hitét elmélyíti, a nem hívő világnézetét széleskörűvé te-
szi. A jóga kortól, nemtől, egészségi állapottól függetlenül mindenkinek harmóniát, bé-
két, biztonságot ad. Mindezek által szorgalmazták, hogy a jóga váljon a közoktatás ré-
szévé. Az Európa Parlamentnek szóló petíciót benyújtották, az előadásokat dokumentál-
ták hanganyag formájában. 
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D. NEMZETKÖZI JÓGANAP (JÚNIUS 21) 

2016 június 17-19 között az Indiai Nagykövetség megszervezte újra a Nemzetközi Jóga-
nap megünneplését az ország egész területén. Az MJSZ úgy vett részt ebben a munká-
ban, hogy média felületein (honlap, közösségi oldalak, hírlevél, jogainfo.hu és jogamaga-
zin.hu informális oldalai) tájékoztatta a jóga iránt érdeklődőket. Továbbá tagságunk (jó-
gaoktatók és jógaszervezetek) erre az alkalomra szervezett programjait szintén közread-
tuk ezeken a csatornákon. 

E. JÓGAKONFERENCIA 

2016-ban másodszor rendeztük meg a JógaKonferenciát a Gellért Szállóban. Ezalkalom-
mal még többen vettek részt (450 fő) a két teremben megtartott előadásokon. Az előző 
évnél is felemelőbb volt a rendezvény, és nagy öröm számunkra, hogy a konferencia 
megszervezése által milyen sokat tudunk adni a jógázóknak, a jógáért. Fantasztikus elő-
adókat hallgathattunk meg, és rengeteg hasznos gondolattal gazdagodhattunk a 18 elő-
adáson. Az előadásokat a MJSZ YouTube oldalán megosztottuk, így azokat mindenki 
számára elérhetővé tettük. 

 
2.  Növekvő tagi aktivitás 
 
Az elmúlt évben is bővült az önkénteseink száma, akik kisebb-nagyobb munkákat vállalva 
erősítik és élővé teszik a Szövetségünket. 
 
Az adminisztrációs munkacsoport hatékonyabbá vált az új segítőkkel. Hálásan köszönjük 
erőfeszítéseiket. 

 
A korábban beindult szakmai továbbképző programjaink 2016-ban is folytatódtak erősítve 
a Szakmai önképzést, az önfejlesztést, a közösségépítést. Mindezek színteréül szolgált a 
JógaFeszt és Jógakonferencia. 
 
 
3.  Az MJSZ az EURÓPAI JÓGAKONFÖDERÁCIÓ (EUYO-CO) tagja lett  
 
A II. Európai Jógakongresszus keretén belül a Magyar Jógaoktatók Szövetsége felvételt 
nyert az Európai Jógakonföderációba.  
Az Európai Jógakonföderáció egy portugáliai jógaszerzetes Szvámí Ámrita Szúrjánanda 
Dzsagad Guru nevéhez fűződik. A Dzsagad Guru azt jelenti „a világ mestere”. Ezt a címet 
Indiában kapta az emberiség megvilágosodása érdekében tett munkásságának elismerése-
ként. 2014-ben az ő kezdeményezésére megalakult az Európai Jógakonföderáció Portugália-
Belgium-Spanyolország-Németország-Anglia-Oroszország jógaképviseletei által. Mára 12 eu-
rópai ország tagja a szervezetnek. A Jógakonföderáció az emberiség megvilágosodását és a 
világbékét hivatott szolgálni. 
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A tagság elnyerése nagy megtiszteltetés, mert csak meghívás alapján lehet kiérdemelni. A 
tagságvállalással kinyilvánítottuk, hogy az MJSZ és általa a magyar jógaközösség is részt vállal 
a misszió nemes küldetésében. 
 
 
4.  Oktatási és Szakmai Munkacsoport és az Elnökség 2016-os munkájának eredményei 

Az Oktatási és Szakmai munkacsoport 4 alkalommal ülésezett az elmúlt évben. 
Az Elnökség az Oktatási és Szakmai Munkacsoport javaslatai alapján az elmúlt évben 29 mi-
nősített oktatói oklevelet, 1 minősített vezető jógaoktató oklevelet állított ki, 30 fővel és 6 
jógaszervezettel növekedett a taglétszám. 
 
A szervezetben folyó munka koordinálása és végrehajtása érdekében 2 elnökségi ülést, és 2 
közgyűlést tartottunk. 
 
 
Budapest, 2017. március 25. 
 

 
 
Keserű Aranka 
Elnök 
Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 
„…együtt a minőségi jógaoktatásért” 


