Magyar Sportmenedzsment Társaság
Közhasznú jelentése a 2012. 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 3 § 2 pontja szerint az Egyesület hozzájárul a Sporttörvény 49§ n)
pontjában megfogalmazott állami feladatok megvalósulásához, mellyel közfeladatot vállal
sportszakemberek, kiemelten a sportmenedzserek, sportvezetők képzés- továbbképzéséhez az
ehhez kapcsolódó sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységhez, valamint elősegíti a
testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását.
Az Egyesület cél és feladatrendszere között fontos feladatának tekinti tagjai, a
sportmenedzserek, a sportvezetők tevékenységének szükségszerinti összehangolását, a közös
érdekek védelme érdekében.
Fontosnak tartja továbbra is a sportvállalkozásokkal való rendszeres kapcsolattartást, a
kommunikáció kialakítását, hosszú távú megtartását.
Segíti a sporttudományi kutatások azon feladatait, amelyek a vezetéstudományi és a
menedzserei ismeretek új tudásanyag rendszeres publikálását és az eredmények gyakorlatban
való alkalmazását, gyors megvalósítását jeleníti meg.
2012-ben kiemelten segítette a sportmenedzser hallgatók szakmai gyakorlatának szervezését,
azzal hogy segítse a már diplomás hallgatók munkaerő piaci lehetőségeit a sportegyesületek,
sportági szakszövetségek, sportszövetségek és a szabadidősportban rejtett formában jelenlévő
potenciális ajánlatokat.
A tudományos tevékenység területén, a TÁMOP 6.1.2.-11/2-2012.0002 projekt kapcsán 7
témában indított kutatási, mérési tevékenységet az MSTT konzorciumi partnerrel.
Főszabályként a projektben tervezett adatgyűjtést, a kutatási tevékenységet egész ország
területén átfogóan valósítja meg, figyelemmel a fejlesztés céljának eredményeire, a társadalmi
és gazdasági hatások várható közvetett és közvetlen negatív és pozitív hatásaira.
A beszámoló tartalmazza a befektetett eszközök értékének változását, a készletek követelések,
pénzeszközök és kötelezettségek állományát a 2012.december 31.-i fordulónapon.
Összes ráfordítás 2012-ben: 1 311 000 Ft.
Tárgyévi eredmény
- 233 000 Ft.
Adózott eredmény
- 233 000 Ft.
A Magyar Sportmenedzsment Társaság a törvényben meghatározott kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tett.
A Felügyelő Bizottság a pénzügyi beszámolót és a gazdálkodást jónak minősítette.
Budapest, 2013. május 23.

Koltai Iván
Elnök

Záradék:
A közgyűlés, a 2012. évi közhasznúsági jelentést, a 2012.évi beszámoló mérleget, eredmény
levezetést, a Felügyelő Bizottsági jelentést, a 2013 évi költségvetést, a 2013 évi
munkaprogramot és feladattervet 2013. május 23.-án jóváhagyta.
A Társaság elnökét felhatalmazza arra, hogy az Alapszabálynak megfelelően közzétételi
kötelezettségének tegyen eleget.
Budapest, 2013. május 23.

Koltai Iván
Elnök
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