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A számviteli beszámoló
Mérleg – 2014. december 31.
adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

2014.12.31
0
0
0
0
1864
0
0
0
833
18
1882

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

2014.12.31
1861
0
1597
0
0
264
0
0
21
0
0
21
0
1882
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Eredménykimutatás a 2014.12.31-vel záródó évre
adatok EFt-ban

Alaptevékenység

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

Vállalkozási
tevékenység

Összesen

0
0
416

0
0
416
0
416
0
0
0
0
0
0
416
416
139
0
0
0
0
13
0
152
139
264
0
264
0
264

416
0
0
0
0
0
416
416
49
0
0
0
0
13
0
62
49
354
0
354
0
354

0

0
0
0
0

A költségvetési támogatás felhasználása
Költségvetési támogatást a Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 2014-ben nem kapott.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Bevételek
Kiadások

2013. év
852
247

2014. év
416
152

Változás
436
-95

Bevételek és kiadások kimutatása
Bevételek:

Összeg E Ft

Tagdíjak
Személyi Jövedelemadó 1%-ból kapott összeg
Hozzájárulás
Jógafesztiválra befolyt összeg
Kamatjóváírás
Összesen:

3

416
0
0
0
0
416
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Kiadások:
Bérleti díj
Telefonköltség
Posta költség
Könyvelési és adminisztrációs szolgáltatás
Bankköltség
Gépkocsi használat
Jógafesztivál költsége
Működéssel kapcsolatos egyéb költségek
(honlap, irodaszer, nyomtatvány, szoftverfrissítés)
Összesen:

Összeg E Ft
18
4
114
13

3
152

Rövid lejárató kötelezettségek kimutatása
Megnevezés
Tagi túlfizetések
Munkavállalókkal sz. kötelezettség
Adójellegű kötelezettségek
Szállítók
Rövid lejáratú kötelezettségek

Bankszámla záró egyenlege:
Pénztár záró egyenlege:
Pénzeszközök összesen:
Tagdíjtartozás 2014. december 31-én

Összeg E Ft
0
0
0
21

34106 Ft
798992 Ft
833098 Ft
1030000 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 2013. évi személyi jövedelemadó
1%-okból 0,- Ft felajánlott összeget kapott.
Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás
Az egyesület vezető tisztségviselőinek támogatást 2014. évben nem nyújtott.
A 2014 évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
2014-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. a MOB projekt, melyet az MJT tagszervezetünk bonyolított le, és amelyben az
MJSZE számos tagtársa vett részt országos szinten.
Ugyanezt a célt szolgálva elkezdtük a 2015-ös év Programjait előkészíteni, melyek segítségével szintén széles körben tudjuk eljuttatni a lakossághoz a jóga tanításait testi-mentális egészségük megőrzésének érdekében.
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Tagszervezeteink (Jógaszervezetek) és tagságunk (jógaoktatók) száma folyamatosan bővül
ezzel is még több lehetőséget biztosítva a lakosság egészséges életmódjának és szabadidősport gyakorlásának feltételeinek megteremtéséhez (2004. évi I. törvény a sportról 49.§ c/e/).
A 2014 évi közhasznú tevékenységről szóló teljes tartalmi beszámoló
1.
A Közgyűlés által delegált feladatokat az elnökség elvégezte
A 2014 március 29-i Közgyűlés alkalmával a tagság felkérte az elnökséget az alábbi feladatokra:
•

Tagtársi javaslatra elindítottuk a beérkező továbbképző programok megosztását
hírlevelében. A 2014 márciusi közgyűlésen ennek precízebb kivitelezésére kérték
az elnökséget.
Az elnökség megbízta (1/2014 sz. határozat) a Programszervező Munkacsoportot,
hogy az előre egyeztetett formában, az MJSZE levelezési listájára minden továbbképzési programot küldjön el. A 2015. áprilisi elnökségi ülésen a 3/2015 sz.
határozat alapján a jövőben a jógainfo.hu oldalon lehet ezeket közzé tenni.

•

Az egyesületben az önkéntes munka mértékét (karma-jóga) meg kellene határozni,
hogy tudja a jelentkező, hogy mit vállal a munkacsoportban.
Az elnökség egyeztetés után 2/2014-es számú határozatban havonta legfeljebb 4
óra közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható időt határozott meg.

•

állítson össze egy olyan anyagot, ami jogszabályi tájékoztatást és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz a kezdő jógaoktatók számára.
2015. 05. 09-i Közgyűlés után Hegedűs Edina minősített vezető jógaoktatónk tart
előadást ebben a témában. A kidolgozott anyag az MJSZE honlapra is felkerül
az előadást követően, segítve minden jógaoktatót.

•

Kérjen az egyesület árajánlatot egy piackutató cégtől reprezentatív felmérés elvégzésére, a jóga iránt érdeklődők köréről és az aktív jógázókról.
Az év folyamán az elnökség több árajánlatot bekért, amiből az látszott, hogy
ezeknek a reprezentatív felméréseknek a költsége meghaladta a rendelkezésre álló aktuális forrásainkat. Sikerült végül felfedeznünk egy olyan országos szabadidős felmérést, amiben szerepeltek jógával kapcsolatos kérdések is. A cég külön
ajánlatot tett nekünk csak erre a csomagra, amely alkalmas volt a céljainkhoz és
a pénzügyi keretünkhöz.
A kutatás sok információt tartalmaz számunkra, melynek elemző eredményét
szintén a 2015. 05. 09-i Közgyűlés követő előadásokban adjuk elő. A teljes elemzést a honlapon osztjuk meg.
Másrészt a Testnevelési Egyetem Doktori Iskola (Társadalomtudomány) kutatója
felajánlotta a mi kapcsolatrendszerünkért a jógával és hatásaival kapcsolatos tudományos kutatási teszteléseit és elemzéseit. Az ehhez szükséges kérdőívbe beépítette az elnökség kéréseit is. Reményei szerint. 2000-en fogják kitölteni.

•

A jóga és az MJSZE szerepét népszerűsítő híradásban, PR munkában az egyesület
vállaljon aktív szerepet akár fizetett formában is.
A 2015. január 24-i Közgyűlésen az AUM Jógaközpont felajánlotta az Egyesület
használatára a már széles körben ismert és használt jógainfo.hu és
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jogamagazin.hu internetes oldalait. Az elnökség a 3/2015 számú határozata
alapján megszavazott.
2.
Logó, Védjegy megújulása
A 2014 május 30-i elnökségi ülésen eldöntöttük, hogy itt az ideje a 2006-ban alapított minősítő védjegy formalizálására és levédetésére, továbbá a logó és a védjegy összehangolására. Az
árajánlatok alapján megbíztunk egy grafikust, aki dolgozik a projekten.
3.
Tradíciók közti összefogás
A 2013-as stratégiai alapján az egyik megfogalmazott társadalmi célunk az volt, hogy a jógát
eltérő tradíciók hagyományai szerint művelő oktatókat is képes legyen egymás mellé állítani a
Szövetségünk, amit így fogalmaztunk meg:
Szakmai önképzés, önfejlesztés, közösségépítés egy tradíciókat összekötő szakmai hálózat
létrehozásának segítéségével.
2015-től tagszervezeteink között tudhatjuk a Magyar Iyengar Szövetséget és a Himalájai Jóga
Tradíciót.
4.
Növekvő tagi aktivitás
Az elmúlt évben jelentősen bővült az önkénteseink száma, akik kisebb-nagyobb munkákat vállalva erősítik és élővé teszik a Szövetségünket. Pl:
Honlap, Facebook oldalaink megújultak
A honlapunk arculata megújult, és az adatok frissítése folyamatosan történik az újabb
önkénteseink munkája gyümölcseként. Facebook rendszeres kezelése is lelkes gazdára
lelt, ennek köszönhetően a követők száma is folyamatosan növekszik, ami segíti az
MJSZE népszerűsítését.
2015-től újra beindulnak szakmai továbbképző programjaink
A stratégiában elfogadott célkitűzéseinket, mint a Szakmai önképzés, önfejlesztés, közösségépítést a Programszervező csoport munkájának hála, beindítottuk az alábbiak
szerint (2/2015 sz. elnökségi határozat):
• A tagság kérésére a Közgyűléshez szakmai továbbképző előadásokat kapcsoltunk, amely ingyenesen elérhető minden jógaoktatónak és jógázónak.
• A Jóga Világnapja alkalmából az MJSZE közös online felületen fogja össze
a jógázó helyeknek erre az alkalomra szervezett programjait. Ezáltal segíti
Magyarországon a jóga népszerűsítését.
• 2015 őszétől tervezzük az első hagyomány teremtő Jógakonferenciát.
5.
MJSZE Minősítő vizsga
Az Oktatási és Szakmai Munkacsoport javaslatára az elnökség arra a határozatra jutott
(1/2015 sz. határozat), hogy az MJSZE-nek nem feladata a központosított jógaoktató vizsgarendszer felállítása.
Feladata, hogy egybegyűjtse azokat a jógaoktató képző szervezeteket, amelyek megfelelnek az
Oktatási Szabályzatnak.
Feladata, hogy hozzásegítse azokat a jógaoktatókat is az MJSZE minősítéshez, akik min. 200
órás végzettségű MJSZE által nem minősített 200 órás képzésen szerzett oklevéllel rendelkeznek. Az MJSZE tagság és minősítés érdekében vizsgát tehet az alábbi feltételekkel:
• A tagjelölt jógaoktató választhat bármely MJSZE által minősített jógaoktató képzésből, és az ott érvényes vizsgaszabályzat szerint levizsgázhat 20.000,- Ft értékű vizsgadíj befizetése mellett.
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• Az elnökség felkéri azon minősített képzések vezetőit, akik vállalják az MJSZE minősítő vizsgáztatást, hogy fogadják a delegált jógaoktatókat, és biztosítsák számára a vizsgázási lehetőséget.
• A sikeres vizsgát követően az oklevelet az MJSZE állítja ki, a vizsgáztató hely értesítése alapján.
• A vizsgára való felkészülés feltételeit és esetleges költségeit (pl. könyvek beszerzése) az
adott képzés vezetőjével kell egyeztetni.
Az elmúlt évben 10 minősített oktatói oklevelet állítottunk ki és 12 fővel növekedett a taglétszám.
A szervezetben folyó munka koordinálása és végrehajtása érdekében 11 elnökségi ülést, és 3
közgyűlést tartottunk.
Budapest, 2015. április 24.

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