
   SZÖVEGES BESZÁMOLÓ  A 2015. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL. 
 

 
A  " JÓGA A  MINDENNAPI ÉLETBEN" EGYESÜLET -BÉKÉSCSABA 1991-ben alakult, és  1998 év 
10.22-én  kapta meg a közhasznú egyesületi  besorolást. 
Az egyesület az alapító okirat szerint közhasznú tevékenységet az alábbi területen folytat: 
Közfeladatok: 
             A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az 
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. 
(1997. évi CLIV. Tv. az egészségügyről 144§ (1)-(2) bekezdés alapján állami feladat). 
b./Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása, feltételeinek elősegítése. 
(2004. évi I. tv. a sportról 49§ c)-e) alapján állami feladat) 
 
c./ Közösségfejlesztés, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása. 
(2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi Önkormányzatairól 13§ (1) 2. alapján helyi 
Önkormányzati feladat) 
d./ Helyi környezet és természetvédelem 
(2011. évi CLXXXIX Tv. Magyarország helyi Önkormányzatairól 13§ (1) 11. alapján helyi 
önkormányzati feladat) 
Az egyesület vezetősége és az oktatók a tevékenységüket önkéntes munkában, díjazás nélkül látják el. 
 
Az egyesület közhasznú tevékenységéből 2016 évben  2 903 E Ft származott. 
 

▪ Értékesítés árbevétele  
Tanfolyami díjak,                                                                                                      988 E  Ft  
 
                                                                                                                                      988 E Ft 

▪ Egyéb bevételek:  
Tagdíjak                                                                       1550 E Ft 
  
Támogatás                                                                    365 E Ft  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                          1915 E Ft                         1915 E Ft 
                                                                                                                                   2  903 E Ft  
 
A közhasznú tevékenység  kiadásai voltak :                     2 986 E Ft 
 
Anyagjellegű ráfordítások ebből:                                                                                     2435 E Ft 
Személyi jellegű                                                                                                                10 E Ft 

 
 
 
- Alaptevékenységre fordított összeg  :  

 
 
Terembérleti díjak: tanfolyamok Békéscsabán Orosházán,  Gyulán 
                            Mezőberényben, Békésen 708 E Ft  
Képzési díj   46 E Ft 
Fellowship , WPC és MOJU  tagdíj   84 E Ft 
Licencdíj  334 E Ft 
Hirdetések  108 E Ft  
Felelősségbiztosítás                                                                             58 E Ft 
Könyvek kiadványok                                                                            12 E Ft 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            1350 E Ft 
 
 
Működési költség:  



 
Energiaköltség,közüzemi díjak   312 E Ft 
Anyag   404 E Ft 
Egyéb igénybevett szolgáltatás                                                             344 E ft 
Vagyonbiztosítás                                                                                   35 E Ft  
_____________________________________________________________________ 
                                                                                                              1095 E Ft 
 
Egyéb költségek 
Hitelkamat                                                                186 E Ft  
értékcsökkenési leírás          306 E 
Ft adott adomány  
49 E Ft 
 
 
Az év pénzügyi eredménye -  83 E Ft  
 
 
A vagyon felhasználásával kapcsolatos adatok 
 
Egyesületünk 2010 évben meglevő pénzeszközei felhasználásával egyesületi központ és ashram 
céljára egy házrészt vásárolt  BÉKÉSCSABÁN a Kis-Tabán u 20 sz .alatt  
Nyilvántartott értéke  6 209 E Ft 
A  tavalyi évben a központ  szépítésére költöttünk széldeszkázás, polc felszerelés tisztasági festés 
történt. 
 
 
A felvett hitelt fizetjük, 272  E Ft került 2015 -ben törlesztésre. 
 
További adatok 
  
- Az egyesület  nem alkalmazott munkavállalót 2015-ban  évben. 
- Az államháztartástól kapott összegeket az előírásnak megfelelően használta fel  
 
- Magánszemélyektől ez évben 281 E Ft támogatást kaptunk. 
 
 Ami a számok mögött van: 
 
A legfontosabb: Vishwaguruji látogatása  
 
-A központunk most már hivatalosan is ashram,  Mahaprabhuji ashramja  Ez feladat, amit teljesíteni 
kell. 
 
- Az egyesület tevékenységét az alapszabály és az etikai kódex szerint látta el.  
 
- Céljaink megvalósulása tagjaink önkéntes tevékenységén alapul. 
  
- Szervezetünkről : jelenleg 12 tagunk van és még ennyi önkéntes segíti a munkánkat vidéken is, 
amivel tudja: 
A helyszín felügyeletét látják el, az oktatót fuvarozzák, idegen nyelvről fordítanak, szkennelnek 
szállításban segítenek, sütnek főznek, elhozzák a rendezvényekre vagy csak az adójuk 1 %-át adják 
nekünk. 
Köszönet illeti meg őket 
 
-A megszervezett 14 tanfolyamon megyeszerte átlagosan 150  fő vett részt  
sikerült szorosabbá fűzni kapcsolatainkat a résztvevőkkel és pártoló tagként bevonni egy részüket  az 
egyesület életébe.  



 - Speciális órákat tartottunk a központban valamint munkahelyi jógát az önkormányzatnál. Békésen a 
jóga bölcseleti ismereteit is oktattuk. 
 
  
- Instruktori képzés folyt az iskolai jóga érdekében 5 fő részvételével a MOJU megbízásából. 
 
-A vezetőség  sem illetményt sem cél szerint juttatást nem kapott, még költség térítést is alig. 
 
- Szoros kapcsolatokat ápolunk több szervezettel is, így pl .tagságunk van  az International 
Madhavananda Fellowship elnevezésű YDL jóga szervezetben, a MOJU-ban (Magyarországi Jóga Unió) 
 A WPC -ben és a Civil Szervezetek Szövetségében.  
 
 
-A vagyonunk nemcsak pénzben mérhető 
Amivel még rendelkezünk 
Van egy saját központunk 
Egy világszerte elismert jógarendszer licence. 
Gondot fordítunk az oktatók képzésére , 3 fő vett részt az idén némi  utazási költség támogatással. 
Könyvtárunk tovább gyarapodott, az oktatók munkáját kézi könyvekkel is segítjük. 
Fontos még a jó hírnevünk ezt igyekszünk megtartani. 
 
- Rendezvényeink  
 
 H.H. Vishwaguruji látogatása 
Gajanand látogatása 
 IDY  
Nyilt nap 
 
 
                                                                                                     P.H 
 
 
                     ………………..………………………….  
                            Egyesületi elnök  
 
A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet  az Egyesület közgyűlése 2016 május 21-énén fogadta 
el. 


