Magyar Sportmenedzsment Társaság
2011. évi közgyűlési beszámoló
Szervezeti - koordináció és ügyviteli feladatok:
A Társaság 2011 évi cél- feladatai között kiemelt helyen szerepelt:
 a regionális szervezeti struktúra fejlesztése, a menedzsment információs központok
felépítése, működtetésük megalapozása.
 A társ és a hasonló célfeladattal működő civil szervezetek körének bővítése, az
együttműködés közös területeinek tanulmányozása, a kommunikáció
fenntarthatóságának megtartása.
 az elnökségi ülések megtartása, a kommunikáció és információ folyamatos
működtetése a tisztségviselők, valamint a tagság között,
 a weblap tárhely fenntartása, tartalomszolgáltatás, az információ menedzsment
biztosítása.
 Elismerés alapítása, kiadása
 A 35 év alatti korosztály hatékony érdekérvényesítése, a szakmai igények felmérése,
rövid távú programjuk megalkotása.
 Piakutatás társszervezetek elnöksége és tagsága körében a sportmenedzsment
helyzetéről, a primer prevenció és a népegészségügyi kihívások magyarországi
programja megvalósítása segítésére. A menedzsment stratégiai javaslat elkészítése,
ajánlás az MSTT Sportmenedzsment Szakkollégiuma felé, valamint a OEI felé.
 Projekt előkészítő feladatok, pályázathoz.
Közgyűlés és elnökség.
 az elmúlt évben 2011. január 4-én, 2011. április 18-án,2011.08.05-én és 2011.11.28-án
tartott elnökségi ülést, amelynek témái az éves kiemelt feladatoknak megfelelően
voltak megtárgyalva. Közgyűlés 2011. szeptember 6-án a törvény szerinti beszámolók
megtartásával.
Tagság: A jelenlegi taglétszám: 54 fő., passzív tag 485 fő


elindult egy aktív és meggyőző tagságszerveződés az elnökség személyes meggyőző
szervező tevékenységével. Megnövekedett az egyetemi hallgatók létszáma és a
Társaság iránti érdeklődés. Az új tagokkal való kapcsolattartást, a tagság létszámának
növekedését, az előadások tere, a konferenciák, valamint a különböző szakmai
fórumok és a közgyűlés is segítették. A tagság a rendszeres szakmai tanácsadást, a
szakmai ajánlásokat, állás pályázatokhoz való hozzásegítést kérték, igénylik ma is.
Szakmai eredmények 2011
 Jelentős előrelépés volt, a szakmai és a partneri együttműködési területén a
Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége, a Sportjusz Sportjogász Társaság
elnöke valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége sportvállalkozási
Szekció elnöke és az MST elnökségének találkozója. A z együttműködés egyik
eredménye a jövőben közös szakmai Fórumok, továbbképzések szervezése, beindítása.
 Új feladatvállalás volt sportmenedzser hallgatók szakmai gyakorlatának
megszervezésében való háttérrészvétel, amelyet az SE Stratégiai és Nemzetközi
Igazgatóság koordinál.
 Az MST lehetőségei megnyíltak a régiók sporttal kapcsolatos pozitív
szemléletváltoztatás fejlesztése terén és a sport népegészségügyben betöltött szerepe
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fontosságában. A Társaság pályázatot adott be ezen feladatok minta értékű
megvalósítására, bemutatására.
 A WEB lap tartalmi fejlesztésére vonatkozóan, aktualizálódtak az információ és a
tagsággal való folyamatos kapcsolattartás kérdésének megoldása, folyamatban van a
tartalmi szolgáltatások megváltoztatása a külső kommunikáció minőségi
változtatására.
 a referensi hálózatunk is tovább bővült, így Székesfehérvár, Győr, Győr-Moson –
Sopron megye, Hajdu-Bihar m, Pestmegye, Budapest, Baranya Megye, Somogy
megye.

A 2011-ben a szervezetmenedzsmenttel kapcsolatos egyik fontos előrelépés volt a
Győr székhely alapszabály szerinti működésünk és a telephely megtartása, amely a
Társaság szakmai terjeszkedésének lehetőségét nyitotta meg a hazai és a nemzetközi
életben.
 A helyi szakigazgatási szervekkel való tárgyalásaink is elindult, amelynek várható
eredménye lehet, információs irodák online működtetetése, egy- egy hálózati referens
beállítása.
 továbbra is vizsgálni kell a végzett hallgatók körét, a földrajzi életterük
függvényében, a szervezet racionális szakmai hálózat felépítése érdekében, amely az
elmúlt időszak alatt kevésnek bizonyult.
 Továbbra is folytatni szükséges a TF.-en és az OKJ-képzéseken végzett
menedzserhallgatók munkalehetőségeit, hogy kaphassanak megbízást a lokális szintű
helyi sportmenedzsment operatív feladataira. Keresni kell a helyi szervezetekkel,
szövetségekkel az együttműködést.

.
A Társaság dokumentációs tevékenysége,
Az két helyen működik, a győri időszakosan, a folyamatos operatív „Office” a TF. Stratégiai
és Nemzetközi Igazgatóságán működik.
Valamennyi dokumentáció, és egyéb kötelezettségek is rendben vannak. (KSH, Adó Hivatal).
A taglista nyilvántartva, elnökségi és közgyűlési anyagok irattárazva. Koordinációs és egyéb
eseményekhez kapcsolódó szervezések rögzítve.
Gazdálkodás és pénzügyi eredmények.
A könyvelés eredményes évet zárt, a Társaságnak tartozás nincs. A számlák kiegyenlítve. A
2010- es évhez viszonyítva a pénzügyi forgalmunk nagyon minimális és a bevétel kiadás
költségei a győri iroda bérleti költségei miatt mínusz eredményt hozott.
Összes közhasznú tevékenység ráfordítás:375 000 Ft.
Tagdíjból származó bevétel:
60 000 Ft.
Egyéb bevétel:
200 000 Ft.
Tárgyévi közhasznú eredmény:
115 000 Ft.
Tartozásunk (kölcsön támogatás visszafizetés az Elnök részére összesen 225 000 Ft.
A számviteli beszámoló szerinti mínusz 115 000 Ft. tartozásból 50.000 Ft. visszafizetve,
212.április 13-án.
A közhasznú tevékenység összes ráfordításai: 2011-ben 375.000 Ft.

2

A számviteli beszámoló tartalmazza a részletes gazdálkodás pontosságát.
A nemzetközi tagsági képviseletünket rendezni szükséges az EASM felé.

Budapest. 2012. április 23.

Koltai Iván
elnök

Záradék:
A közgyűlés a szakmai, a számviteli és gazdálkodási beszámolót elfogadta.
A Felügyelő Bizottság 2012. március 30-án a Társaság gazdálkodását megvizsgálta,
szabályosnak minősítette.

Budapest, 2012. május 29.

Elnökség nevében:
Koltai Iván
elnök
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