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A számviteli beszámoló
Mérleg – 2021. december 31.
adatok E Ft-ban
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Eredménykimutatás a 2021.12.31-vel záródó évre
adatok EFt-ban

A költségvetési támogatás felhasználása
Költségvetési támogatást a Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 2020-ban nem kapott.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
2020. év
2021. év
Változás
Bevételek
1568
2521
+943
Kiadások
1175
2511
+1336
Bevételek és kiadások kimutatása
Bevételek:
Összeg E Ft
Tagdíjak
973
Személyi Jövedelemadó 1%-ból kapott összeg
65
Könyveladás
104
Jógafesztiválra és szakmai napra befolyt összeg
1379
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Kamatjóváírás
Összesen:

0
2521

Kiadások:
Terembérleti díj
Útiköltség térítés
Posta költség
Könyvelési és adminisztrációs szolgáltatás
Bankköltség
SalesAutopilot rendszer (tagnyilvántartás, levelezés, jegyértékesítés)
SA üzemeltetés

Összeg E Ft
642
35
66
120
56
323

Irodaszer

7

Reprezentációs költségek

68

Egyéb igénybevett szolgáltatás

887

Pénzügyi, befektetési szolg. díjak

56

Egyéb anyagköltség

67

Szóróanyag, szóróajándék

56

Összesen:

2510

Rövid lejárató kötelezettségek kimutatása
Megnevezés
Tagi túlfizetések
Tagi kölcsön
Adójellegű kötelezettségek
Szállítók
Rövid lejáratú kötelezettségek

127

Összeg E Ft
0
0
25
0
37

Bankszámla záró egyenlege: 4446 eFt
Pénztár záró egyenlege:
7 eFt
Pénzeszközök összesen:
4453 eFt

A Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 2021. évben a 2020. évi személyi jövedelemadó
1%-okból 65 063- Ft felajánlott összeget kapott.
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A 2021. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
2021-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. 2021
őszén a Jógakonferencia, melyen 277 résztvevő vett részt.
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/).
Programok:
2021. március 21-én rendeztük meg a második MJSZ Online Jógaoktatói Szakmai Napot,
amelyen 6 előadást láthattunk jógaoktatói marketing, élményjóga, oktatásmódszertan és
jógafilozófia témában.
2021. márciusában elindult az MJSZ weboldalán a tagi kereső funkció, ahol az MJSZ tagjain
fényképes, térképes keresőben szerepelhetnek. Ez nagyban hozzásegíti a jóga iránt érdeklődőket abban, hogy számukra megfelelő jógatanárt találjanak.
2021. áprilisában részt vettünk az ELTE-PPK COVID 19 kutatásában, melyből végül nemzetközi lapban megjelent cikk születet. Az eredmények arra utalnak, hogy a nagyobb
rendszerességű jógagyakorlás magasabb mentális jólléttel jár, ami sikeres lehet a COVID-19problémák, például a stressz és a depresszió kezelésében.
Az év folyamán igyekeztünk naprakész információkkal szolgálni a jógaoktatóknak a hatályos
jogszabályokkal kapcsolatban a COVID19 járvány kapcsán, ez ügyben a Nemzeti Népegészségügyi Központtal is levelezésben álltunk.
A 2021-es évben is folytattuk azt a kezdeményezésünket, hogy Minősített Jógaoktató Képző
szervezeteknél végzett hallgatókat külön gratuláló oklevéllel invitáljuk meg az MJSZ tagságra.
A 2021. november 14-én megrendezett Jógakonferenciára ezúttal előadói pályázatot írtunk
ki, melynek kapcsán újabb kiváló előadókat ismerhettünk meg.
2021. augusztusában elindult az MJSZ Jógatár is, melynek célja, hogy a tagoknak szóló előadások és segédanyagok könnyen hozzáférhetőek legyenek.
2021. szeptemberében megalakult a Publikációs és Fordítói Munkacsoport is, melynek feladata a fellelhető színvonalas idegennyelvű anyagok magyarra való fordítása és publikálása.
A 2022-es évben továbbra is aktív részesei és támogatói szeretnénk lenni tagjaink fejlődésének, ehhez indítottuk útjára az MJSZ szangha elnevezésű sorozatunat. Célunk, hogy a jóga
minél többekhez eljusson, ennek érdekében a jóga rendezvényeken való népszerűsítésében
is aktívan részt veszünk.
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Nemzetközi Jóganap:
2021. június 21-ére az MJSZ 10 városban szervezett Jóga Flashmobot, melyből egy kis videó
is készült.
Az Indiai Nagykövetség által szervezett sajtótájékoztatón Komjáti Zsuzsanna, az MJSZ elnöe
beszélt a jóga jótékony hatásairól és mutatott be néhány gyakorlatot a sajtó képviselőinek. A
központi budapesti rendezvényen pedig részt vett egy haladó jógagyakorlatokat bemutató
jógakoreográfiában is.
Oktatási és Szakmai Munkacsoport és az Elnökség 2021-as munkájának eredményei
Az Elnökség az Oktatási és Szakmai Munkacsoport javaslatai alapján 43 taggal bővült szervezetünk, miszerint két minősített jógaoktató szervezettel, 25 minősített jógaoktatóval és 12 új
taggal bővült a szervezet, valamint 4 tagunk minősített vezető jógaoktatói címet kapott.
2021. év végén 277 tagja volt az Egyesületnek.
A szervezetben folyó munka koordinálása és végrehajtása érdekében 3 elnökségi ülést és
egy rendes közgyűlést tartottunk. Az Oktatási és Szakmai munkacsoport összesen 5 alkalommal ülésezett.

Budapest, 2022. május 14.

Komjáti Zsuzsanna
Elnök
Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület
„…együtt a minőségi jógaoktatásért”
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