Magyar Sportmenedzsment Társaság
Közhasznú jelentése a 2011. évről
A Magyar Sportmenedzsment Társaság az 1997. évi CLVI. Törvényben foglaltak alapján
közhasznú szervezet.
A Fővárosi bíróságon 9. Pk.61.324/1995. számú végzéssel bejegyzett 6919. sorszám alatt
nyilvántartásba vett jogi személyiséggel rendelkező egyesület, országos hatáskörrel bíró civil
szervezet.
A Társaság az alapszabály szerinti cél-feladatok között 2011-ben, kiemelten segítette a
sportmenedzserek szakmai gyakorlatának szervezését, sportegyesületek, sportági
szakszövetségek, sportszövetségek operatív szervező és adminisztratív munkájának
megismertetését. Ezen program a lokális, a gyakorlattal való találkozás megtapasztalás
lehetőségét nyújtotta, nyújtja a jövő sportmenedzserei részére. Ez a kísérleti program az SE
Testnevelési és Sporttudományi Kar Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság, valamint a
Sportmenedzsment és Rekreációs Tanszék és az MST közös javaslatára lett bevezetve.
További kiemelt feladata volt, a regionális sportszervezeteknél, a menedzsment szemlélet
megvalósíthatósága, a fenntarthatóságának megalapozása, amely a jövőben is a primer
teendők között kap helyet.
A tudományos tevékenység területén, leginkább a társszervek által szervezett fórumok és
konferenciák látogatását, az együttműködést és az információk megosztását tekintette
feladatnak, amely a jövőben is hasonló célokkal fog működni.
Az egészségmegőrzés, a kulturális tevékenység, a környezetvédelem, a szociális kérdésekkel
való tevékenysége a Társaságnak a 2011 évben elindult, és az előkészítő munkafeladatok
zajlanak.
A közhasznú szervezetekről szóló törvény, valamint az Alapszabály, az éves beszámoló
mellett a közhasznúsági jelentés készítését írja elő, amelynek az elfogadása a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Ennek megfelelően csatoljuk a Magyar Sportmenedzsment Társaság 2011 évi számviteli
egyszerűsített beszámolóját, mérlegét és eredmény kimutatását.
A beszámoló tartalmazza a befektetett eszközök értékének változását, a készletek követelések,
pénzeszközök és kötelezettségek állományát a 2011.december 31.-i fordulónapon.
A 2011 évi közhasznú ráfordítás összesen 375.000 FT.
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évekhez hasonlóan a
takarékosság és a költségek minimalizálása volt jellemző.
A tevékenység az Alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően folyt, kevesebb bevétellel
is eredményesen zárta az évet.(Részletesen a 2011évi hivatalos számviteli egyszerűsített
beszámoló tartalmazza.)
A Magyar Sportmenedzsment Társaság választott tisztségviselői munkájukért jutalmazásban
nem részesültek.
A Magyar Sportmenedzsment Társaság a törvényben meghatározott kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tett.
Sem köztartozása, sem elszámolási kötelezettségében késedelem nem volt.
A Felügyelő Bizottság a pénzügyi beszámolót és a gazdálkodást jónak minősítette.
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Kérjük a közgyűlést, hogy a 2011. évi közhasznúsági jelentést, a 2011.évi beszámoló
mérleget, eredmény levezetést hagyja jóvá.
Hatalmazza fel a Társaság elnökét arra, hogy az Alapszabálynak megfelelően közzétételi
kötelezettségének tegyen eleget.

Budapest, 2012. április 30.

Koltai Iván
Elnök

Záradék:
A 2012. május 29-én tartott közgyűlés a gazdasági beszámolót és a közhasznúsági jelentést a
tagság elfogadta.
Budapest, 2012.május 29.
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