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B. A költségvetési támogatás felhasználása

Költségvetési támogatást a Magyar Jóga Társaság Egyesület 2012-ban 0,ft-ot kapott. 
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C. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2011 év 2012 év Változás
Bevételek 3.920-ezer 3.612-ezer -308-ezer
Kiadások 4.022-ezer 3.070-ezer -952-ezer
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D. A cél szerinti juttatások kimutatása.  Kettős könyvviteli szabályok szerint!

Bevételek: 
   Ft.

Tagdíjak 490.000
Személyi Jövedelemadó 1%-ból kapott összeg 364.583
Adományként kapott bevétel 0
Oktatói továbbképzésre kapott bevétel 2.756.500
Egyéb oktatásból kapott bevétel 0
Jógaeszközökre kapott bevétel 0
Könyvre kapott bevétel 0
Kerekítés 3
Kamat jóváírás                 1.512
Összesen: 3.612.598

Kiadások:
Ft.

Tárgyi eszköz értékcsökkenése 148.048

Közhasznú szervezet támogatása 0
Anyag áru költség 61.017
Bérleti díj             378.000
Hirdetés 34.290
Utazási és kiküldetési költség 1.014.540
Könyvelési szolgáltatás 204.000
Posta költség 1.380
Külső jógaoktatóknak kifizetett díj 1.333.940
Bank költség 43.280

0
0
0

Összesen: 3.218.495

Belföldi szállítói tartozások: 360.346,-ft

Bankszámla Záró:    581.564,-
Pénztár Záró        :    832.075,-
Pénzeszköz Össz  :  1.413.639,-
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E.  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 Jóga Társaság Egyesület 2011 évben a 2010 évi személyi jövedelemadó 1%-okbó
364.583,- Ft felajánlott összeget kapott.  
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F. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás

Az egyesület, vezető tisztségviselőinek támogatást 2012 évben NEM nyújtott!
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G. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

.
Beszámoló a Magyar Jóga Társaság 2012-évi tevékenységér lő

2012-ben tovább folytatódott a Magyar Jóga Társaság által létrehozott Magyar Jóga
Akadémia keretében zajló jóga oktató képzés. 
A tavaszi  hónapokban is  havonta  volt  egy-egy hétvége,  amin  a  központi  képzés
keretében 23-an vettek részt, és még 10 f  készült fel Miskolcon a vizsgára dr. Pápaiő
Gyula min sített vezet  jógatanár segítségével. ő ő

Az  írásbeli  vizsga  2012.  június  21-én  a  szóbeli  vizsgák  pedig  június  23-24-én
zajlottak le. 
Vizsgát a 33 résztvev b l 21 f  tett ebb l 15 f nek sikerült els re letennie a vizsgát!ő ő ő ő ő ő
A vizsgának külön színfoltja volt, hogy két korábbi képzésen részt vett oktatójelölt -
Édes Gábor és Csikós Róbert -  sikeresen megvédte a diplomamunkáját, amelyek
jógaterápiás anyagok fordításai voltak, és a vezet ség döntése értelmében a 2012-ő
es évi bels  kiadványunkban fognak megjelenniő

 Az MJT tavaszi hétvégéje május 5-6-án volt. Itt beszámoltunk az Indiai utazásunk
sorám  létesített  kapcsolatokról,  amelyek  a  tagok  számára  is  jó  továbbképzési
lehet séget nyújtanak. ő

A nyár  folyamán zajló  jelentkezések  alapján  sszel  13  f vel  indult  el  az  Oktatóiő ő
Alapképzés és 16 f vel az Akadémia I. évfolyam!ő

Szeptember 30-án az Akadémia tanára és az MJT vezet sége sok taggal  együttő
részt  vett  a  Millenárison megrendezésre  kerül  Jógafesztiválon.  A standot  és  aző
óráinkat el adásainkat teljes teltházas érdekl dés kísérte!ő ő

Szeptember 26-án 67 éves korában elhunyt Málnai István a Magyar Jóga Társaság
vezet ségi  tagja. Emiatt október 27-28-án tisztújító közgy lést kellett  tartanunk aző ű
MJT szi hétvégéje keretében. ő
Ez el tt két passzív vezet ségi taggal - Nagy Józseffel és Kádár Zoltánnal - folytatottő ő
tárgyalások  eredménye  képpen  k  átmin sültek  normál  taggá,  így  3  helyreő ő
választottunk új vezet ségi tagot. ő

A 3-ból 2 f t sikerült betölteni Disztl János az Akadémia Pránajáma tanára, min sítettő ő
vezet  oktató és Sándy Gabó min sített oktató személyében. ő ő

A közgy lés úgy döntött, hogy a vezet ség létszámát 8 f r l 7 f re csökkenti le. ű ő ő ő ő

Döntöttünk a 2012 bels  kiadványunk e-book formában történ  kiadásáról és a MJTő ő
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honlapjának megújításáról is.

Eldöntöttük, hogy 2013 július 26-augusztus 4 között önköltséges jógatábort tartunk
Révfülöpön. 

Megszületett az MJT új koncepciója is!

Ezekkel az elinduló projektekkel vágunk neki a 2013-as évnek!

Veszprém, 2013 Május 17. 

        Selmeci József Csongor
     okl. jógaoktató

a Magyar Jóga Társaság Egyesület
elnöke
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