Magyar Sportmenedzsment Társaság
2012.évi közgyűlési beszámoló
Szervezeti - szakmai és ügyviteli feladatok:
A Társaság 2012 évi cél- feladatai között kiemelt helyen szerepelt:
 Továbbra is a regionális szervezeti struktúra fejlesztése, a menedzsment információs
központok felépítése, működtetésük megalapozása. –nem történt előrelépés
 A társ és a hasonló célfeladattal működő civil szervezetek körének bővítése, az
együttműködés közös területeinek tanulmányozása, a kommunikáció
fenntarthatóságának megtartása. -részben történt regisztráció
 az elnökségi ülések megtartása, a kommunikáció és információ folyamatos
működtetése a tisztségviselők, valamint a tagság között, a-megvalósult
 a weblap tárhely fenntartása, tartalomszolgáltatás, az információ
menedzsmentbiztosítás a.-megvalósult
 Elismerés alapítása, kiadása-megvalósult ( az ÉV Fiatal Sportmenedzser
Hallgatója Díj)
 A 35 év alatti korosztály hatékony érdekérvényesítése, a szakmai igények felmérése,
rövid távú programjuk megalkotása. –nem történt érdemi változás
 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 fel é.-a a
TÁMOP 6.1.2.-11/2projekt kapcsán részben történt változás
 Projekt előkészítő feladatok, pályázathoz.-megvalósult, folyamatban
A kiemelt megvalósult feladatok eredményei:
 Megalapítottuk a Fiatal Sportmenedzser hallgatói Díjat, megalakult a
kuratórium,megtörtént a díj meghirdetése, odaítélése. 10 fő adta be a pályázatát.
A Díj átadása a TF Házi Tudományos Diákköri Konferencia záróünnepségén volt.
2012 év Sportmenedzser Hallgatója, Papp Bence lett a TF. II. éves menedzser
hallgatója.(a díj 25 000 Ft. volt) Prezentációs Díjat kapott Gyászi Dávid, hallgató.
 Sikeres TÁMOP pályázat(2012. dec. 15én indult, 2014 április. 30.-án
projektzárás) Konzorciumi partner a Magyar Sporttudományi Társaság.
 Az elnökségi ülések a pályázattal kapcsolatos feladatok és témák megtárgyalására
korlátozódott.
 A 2012 évben elfogadott alapszabály módosítás beadása a bíróságra megtörtént.
Folyamatban van az elfogadása.
 A székhely visszahelyezés praktikus okok miatt megtörtént, folyamatban
 A web lap fenntartását megoldottuk.

Tisztségviselők, elnökség, tagság: A jelenlegi taglétszám: 32 fő. passzív tag 485 fő.
Tisztségviselők: Koltai Iván elnök, Hámori Tamás alelnök, Juhász Lászlóné alelnök, Mocsai
Lajos alelnök, Dr. Kozsla Tibor alelnök..
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Elnökségi tagok: Bárdos Bence, Túri Zita, Szkalák Attila
Az időközi személyi változások: Dr. Kozsla Tibor alelnök hivatalos elfoglaltságára való
tekintettel lemondott alelnöki tisztségéről.
Lemondott a Számvizsgáló Bizottság elnöke, Horváth Imre új feladat vállalására való
hivatkozással.


. 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.

Társaság dokumentációs tevékenysége;










A folyamatos operatív „Office” a TF. 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.
2012 év Sportmenedzser Hallgatója Díj dokumentációi rendben.
Elkészült az MST SZMSZ, közbeszerzési és pénzkezelési szabályzata
A TÁMOP 6.1.2.-11/2-2012-0002 dokumentáció rendben.
Pénzügyi és banki nyilvántartások rendben vannak.
Az időszakos beszámolókhoz a dokumentációk elektronikusan feltöltve.
1 db. TÁMOP-os és 1 db. körbélyegző készült.

Gazdálkodás és pénzügyi eredmények.
A könyvelés eredményes évet zárt.
A Társaságnak Koltai Iván és Juhász Lászlóné felé van tartozása. Ezek az alábbiak:
 Iroda bérleti díj,
 pecsétkészítési díj,
 postázások a projekt kapcsán,
 Sportmenedzser hallgatói díj
 a web lap fenntartási díj, www.sportmendzsment.hu domain név és csomag kifizetve.
A győri iroda bérlés kifizetése teljesítve és megszüntetve.
.
A gazdálkodással kapcsolatos összes közhasznú ráfordítást, a kiadásokat bevételeket és egyéb
pénzügyi kiadásokat a számviteli beszámoló részletesen tartalmazza.
A nemzetközi tagsági képviseletünket rendezni kell az EASM felé.

Budapest. 2013. május.23.

Koltai Iván
elnök
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Záradék:
A közgyűlés a szakmai, közhasznúsági, a számviteli és gazdálkodási beszámolót
elfogadta.
A Felügyelő Bizottság 2012. március 30-án a Társaság gazdálkodását megvizsgálta,
szabályosnak minősítette.
A közgyűlés a Társaság 2013 évi munkaprogramját és feladattervét elfogadta.

Budapest, 2012. május 23.
Koltai Iván
Elnök sk.
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