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I. Általános rész 
 
 
Az egyesület bemutatása:  
  
Egyesületünk 1991. február 25-én alakult Szegedi Magyar Hindu Jóga Védanta Társaság néven. 
1993. április 9-én az egyesület elnevezése Jóga a Mindennapi Életben Társaságra változott. Szervezetünket 
1998. évben közhasznúvá minősítette a bíróság, amelynek új neve: Jóga a Mindennapi Életben Egyesület. 
Közhasznú jogállásunkat a Szegedi Törvényszék 8.Pk.60.056/1991/48-.szám alatt 2014. október 6-i végzésében 
megerősítette. 
. 
Az egyesületünk célja: fizikai és mentálhigiéniás (testi és lelki) kondíció megőrzésének elősegítése, növelése, a 
káros stressz hatások kivédése s ezzel a munkaképesség javítása, a teljesítmény fokozása. További célja az 
egyesületünknek az élet-és környezet védelme, s ennek érdekében a vegetáriánus táplálkozás terjesztése. 
Mindezen célok megvalósítását a Jóga a Mindennapi Életben rendszer dél- alföldi régióban való képviselete 
biztosítja. 
 
Egyesület neve:  Jóga a mindennapi életben egyesület 
 
 
Egyesület székhelye: 6724 Szeged, Kálvária tér 16. 
 
 
A létesítő okirat kelte, száma: Pk.60056/1991. 

 
 
Az egyesület alaptevékenysége:  
 

− minél szélesebb körben megismertetni az autentikus, komplex jóga életmódot a „Jóga a mindennapi 
életben” rendszer alapján, 

− kulturális örökség megóvása: a jóga ősi kultúrájának megóvása, megismertetése a mai kor emberével, 
− betegségmegelőzés, 
− segítség a szociális egészség kialakításához (az alkohol, a drog és a dohányzásmentes életmód 

alternatívájának bemutatásával), 
− vegetáriánus táplálkozás terjesztése, 
− életvédelem és környezetvédelem 

 
   

Az egyesület adószáma: 19082507-1-06 
 
Az egyesület statisztikai számjele: 19082507-9499-529-06 
 
Alapítás ideje: 1991. február 25. 
 
Bírósági bejegyző határozat száma: Pk.60056/1991 
 
Alapítói vagyon:1.666 ezer Ft készpénz 
 
Alapítók: magánszemélyek 
 
Számlavezető bank:K&H Bank Zrt. 
 
Számla száma: 10402805-50505552-51571000 
 
Regisztrált könyvviteli szolgáltatást végző neve: Dr.Bartha Elvira 
reg.szám:144151 
lakcím: 6724 Szeged, Vasas Szent Péter u.14/B.1.em.2.sz. 
 
Az egyesület képviseletére jogosult: Dr. Cseuz Tamás elnök                                                                                                
lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Kút utca 5.sz. 
 
 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
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II.Számviteli politikánkról: 
 
Egyesületünk a szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek 
lezárását követően az üzleti év utolsó napjával a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a számviteli törvény 
szerint egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 
szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendelet és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerint egyszerűsített éves 
beszámolót készít. Könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget. 
 
Az eredmény kimutatás - figyelemmel az egyesület tevékenységére és a költségelszámolás rendszerére - 
összköltség eljárással kerül összeállításra.  
 
Az üzleti év azonos a naptári évvel. A mérleg fordulónapja december 31. 
 
A beszámoló elkészítésének időpontja: a tárgyévet követő év március 31. napja 
 
Egyesületünk főkönyvi kivonatot havonta készít, a teljes zárlati munkálatokra azonban csak év végén kerül 
sor. 
 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását lineáris kulccsal,az egyedi értékelés elve 
alapján, a használat várható idejét figyelembe véve kialakított leírási kulcsokkal számítjuk.  
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számoljuk el. 
Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi 
termékek beszerzési vagy előállítási költségét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy 
összegben elszámoljuk.  
A terv szerinti értékcsökkenési leírás megváltoztatására csak az igénybevétel jelentős, tartós változása 
esetén kerülhet sor.  
Az esetlegesen szükségessé váló terven felüli leírásokat az egyesület egyedileg minősíti. 
A maradványérték meghatározása minden esetben az eszköz egyedi minősítése alapján történik. 
 
A készleteket beszerzési áron tartjuk nyilván, évvégén tételes leltárral támasztjuk alá a mérlegben szereplő 
készletértéket. 
 
 
Egyesületünk a mérleg adatok alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 

Az egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét jól tükrözi a mérlegben és az eredmény kimutatásban 
szereplő adatok.  Az egyesület pénzügyi helyzete stabil, alakulása óta idegen tőke és forrás igénybevétele nélkül 
folytatja tevékenységét. 

 

 
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 
 
A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: 
 
Az egyesület befektetett eszközeinek bruttó értéke 2019. december 31-én: 54.837 ezer Ft, a nettó értéke:44.024 
ezer Ft. 
A tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének állomány változását az alábbi táblázatban mutatjuk 
be. 
 
                                                                                                                                     ezer Ft-ban 
 

Megnevezés Immateriális 
javak 

Ingatlanok Egyéb 
berendezés 

felszerelések 

Összesen 

Nyitó bruttó érték 0            43.685  4.030 47.715 

Növekedés  0                     7.055 67                  7.122   

Csökkenés 0                                   0     0 0 
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Záró bruttó érték 0 50.740                     4.097                  54.837 

Nyitó értékcsökkenés 0 5.949                4.030 9.979 

Növekedés 0 767                                  67 834 

Csökkenés                  0 0     0 0 

Záró értékcsökkenés 0 6.716                                     4.097 10.813 

NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK 0 37.736             0 37.736 

ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK 0         44.024     0               44.024  

 
Egyesületünk Szegeden a Kálvária tér 16. szám alatt saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik, amelynek 43.685 
ezer Ft bruttó értéke a tárgyi eszközök 54.837 ezer Ft bruttó állományának több mint 79 %-a. 
Állomány növekedésként mutattuk ki a tárgyévi mérlegadatok között a 2019. évben 7.000 ezer Ft-ért megvásárolt 
garázs épületet, a ráaktivált 55 ezer Ft gipszkartonozást, valamint 5 db raktári polcot 32 ezer Ft és 1 db 
ultrahangos párologtató készüléket 35 ezer Ft értékben. 
A nettó érték a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összegével változott.  
Rendkívüli értékcsökkenés elszámolása nem történt.   
 
 
 B. FORGÓESZKÖZÖK:  
 

Készletek: a vásárolt készletek záró állománya 1.219.- ezer Ft, amelyből 808 ezer Ft a jóga a mindennapi 
életben rendszeren belüli könyvek, 411 ezer Ft pedig a CD-ék értéke. 
 
Követelések: 
Követelésként mutattuk ki a mérlegben 28 ezer Ft előre fizetett közmű szállítói számlát, valamint 3 ezer forint 
túlfizetést a Vasas Szent Péter u-i társasház közös költségeként.  
 
Pénzeszközök: 
A pénzeszközök 2019. december 31-i záró állománya: 13.921 ezer Ft, amelyből a forint házi pénztár: 68 ezer Ft, 
az euro házi pénztár: 205 ezer Ft, az elszámolási betétszámla: 2.023 ezer Ft, a lekötött betétszámlák: 11.625 
ezer Ft. 
 
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 
Az aktív időbeli elhatárolások összege 42 ezer Ft összegben a jógaközpont 2020 évre kifizetett vagyonbiztosítási 
díját, 20 ezer Ft értékben pedig a 2019. évre járó tagdíjat foglalja magában. 
 
D. SAJÁT TŐKE: 
A saját tőke 2019. évi mérlegértéke: 58 864 ezer Ft, amely az előző évhez képest a 755 ezer Ft tárgyévi 
eredménnyel növekedett. 
 
E. CÉLTARTALÉKOK: 
Céltartalék képzésére nem volt szükség a beszámolási időszakban.  
 
F. KÖTELEZETTSÉGEK: 
 
 Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt az egyesületnek. 
 
 Rövid lejáratú kötelezettségek: 
A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértéke 134 ezer Ft, amely a Szentesi Művelődési Központ felé teljesítendő, 
határidőn belüli szállítói kötelezettség. 
 
Az egyesületnek a mérleg fordulónapján lejárt kötelezettsége nem volt. 
 
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 
A költségek passzív időbeli elhatárolásának mérlegértéke 29 ezer Ft, amely a beszámoló időszakához 
kapcsolódó közüzemi díjakat foglalja magában. 
A bevételek 230 ezer Ft mérlegértékén belül 10 ezer Ft 2020. évre előre fizetett tagdíj, 220 ezer Ft pedig az SZJA 
1% tárgyévi kiutalásának elhatárolása. 
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Eredményhez kapcsolódó kiegészítések: 
 
♦ Bevételek 
 
Közhasznú tevékenység árbevétele: 2019. évben 4.077 ezer Ft az alaptevékenységből származó árbevétel, 
ezen belül a jógatanfolyam árbevétele: 3.803 ezer Ft, Könyv és CD értékesítés árbevétele:169 ezer Ft, garázs 
bérbeadásból származó árbevétel:105 ezer Ft. 
 
Gazdálkodási, vállalkozási tevékenység árbevétele: egyesületünk nem folytat vállalkozási tevékenységet. 
 
Egyéb bevétel: az egyesületnek 2019 évben 612 ezer Ft egyéb bevétele volt, amelyen belül a tagdíj bevétel: 390 
ezer Ft, NAV SZJA 1% 149 ezer Ft, magánszemélyek adománya: 73 ezer Ft.  
                                                                                      
Pénzügyi műveletek bevételeként az egyesület elszámolási és lekötött betétszámlájának jóváírt kamatát 
mutattuk ki 2 ezer Ft összegben.  

 
♦ Költségek, ráfordítások ( ezer Ft ) 
 
Megnevezés 2019. év 
Anyagjellegű ráfordítások 2.965 
Személyi jellegű ráfordítások 55 

Értékcsökkenési leírás 835 

Egyéb ráfordítások 81 
Összesen: 3.936 
 
Az anyagjellegű ráfordítások között az eladott áruk beszerzési értékét (könyv,CD), a jógaközpont közüzemi  
költségét, a külső helyszínek bérleti díját,hirdetési díjat,telefon, web oldal és internet szolgáltatás 
költségét,nyomtatvány és irodaszer költségét,társasházi közös költséget,eszköz karbantartási, fenntartási 
költséget, hulladékszállítást,szennyvíz szolgáltatást, jóga rendezvények anyag és szolgáltatási költségét 
,könyvelési és ügyvédi munkadíjat valamint az egyéb fenntartási költséget számoltuk el. 
Személyi jellegű ráfordítása az egyesületünknek 2019 évben 55 ezer Ft volt, amely a Mikulás napi rendezvény 
reprezentációs költsége. 
A tárgyi eszközök utáni értékcsökkenési leírást lineáris kulccsal, az Sztv. szabályai szerint számoltuk el.   
Az egyéb ráfordítások értéke a magánszemély adományok összegét tartalmazza. 
 
Pénzügyi ráfordítást 2019. évben nem könyveltünk az egyesületnek. 
 

 
♦ Eredmény 
 
A bevételek és ráfordítások különbözeteként az egyesület közhasznú eredménye 2019. évben: 755 ezer Ft, 
amely megegyezik a tárgyévi eredménnyel. Egyesületünket nem terheli adófizetési kötelezettség.  
 
 
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK: 
 
Az egyesület taglétszáma 2019 évben: 37 fő 
 
Az egyesület tisztségviselői (elnök, ügyvezető elnök, elnökségi tagok), az önkéntes munkát végző egyesületi 
tagok, jógaoktatók a munkájukért 2019 év folyamán nem részesültek jövedelemben és természetbeni juttatásban. 
 
Szeged, 2020. március 31. 
 
 
 

NNNNNNNNNNNNNNNNN. 
                  Dr. Cseuz Tamás 
                           elnök 

 


