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l. Közhasznú szeryezet azonosító adatai

lev; Magyar Kaland-Sport Egyesület

;zékhely: 2800 Tatabánva. MártíIok útia |0z' |0lz.

rcj e gy ző hatétr o zat széxna., Pk.60098/20 1 0/8/l

ryilvántartási szám: 1829

<épviselő neve: Elek Péter

Z. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

iportegyesÜ|etünk, a Magyar Ka|and - sport Egyesü|et a|aku|ásának évben (2011) az aIaptevékenységének megfe|e|ően a túra.,  a kaland.

is a szabadidősportok népszerűsítését, Va|amint kedvező szabadidősport |ehetőségek biztosítását tartotta e|sőd|eges fe|adatának.
(ü|önös hangsúlyt he|yeztÜnk a sport egészségmegőrzésben e|fog|a|t he|yének propagá|ására, iI letve az egyre vonzóbb technikai

;zabadidősportok miné| t öbb embernek va|ó bemutatására, kipróbá|ására és fo|yamatos űzésére. Mindemel|ett a megfe|e|ő működéshez

:|engedhetet|en a tagjaink közösségi é|etre t örténő neve|ése, sport és turiszt ikai szakismereteink rendszeres növe|ése, a he|yi ka|and-

;port műve|ési tevékenység biztosítása

jportegyesü|etünk fe|adate||átás során szorosan egyÜttműködött a he|yi á|ta|ános, közép, és fe|sőoktatási intézményekke|, i l|etve szakági

;zövetségekkel '  A sportegyesÜ|eti tagjaink közösen |átták el a he|yi ka|and-sport népszerúísítési és biztosítási feladatokat'

Az eImú|t év főbb eseményei:

9 sportesemény (kalandtúra, vízitúra, hegymászás)

.6 ingyenes ka|and-sport bemutató nap minden korosztá|ynak (tengeri kajak /Ve|encei-tó/, hegymászás /Várgesztes, Gerecse, Vértes/,

,ria ferrata / Ausztria/)

'4 é|ménybeszámo|ó /Kandó Ká|mán Szakképző lsko|a, Álta lános lsko|a és Középfokú Kol|égium, Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán

SzakközépiskoIa, Tatabányai kereskedeImi SzakközépiskoIa/

- 1000 diáknak tartottunk ingyenes kaIand-sport bemutató és népszerűsítő e|őadást /Kandó Ká|mán Szakképző |5ko|a, Általános Iskola és

Középfokú Ko||égium, Kossuth Lajos KÖzgazdasági és Humán Szakközépisko|a, Tatabányai kereskedeImi Szakközépisko|a/

-3 diáknapra kaptunk meghívást, aho| ingyenes technikai segítséget biztosítottunk, i||etve ügyességi ka|and-sport prograr4okkal

színesítettük az eseményt /Kandó Ká|mán Szakképző |skoIa, Á|ta|ános IskoIa és Kozépfokú Ko||égium több te|ephe|yén/

. ingyenesen fe|újítottuk a Kandó Ká|mán Szakképző |sko|a, Á|ta|ános |sko|a és Középfokú Ko|légium Széchenyi úti telephelyén |évő

mászófa|at, tovább fej|esztettük, s a diákoknak hetente kétszer faImászó szakkört tartottunk

- a Kandó Ká|mán Szakképző |sko|a, Á|ta|ános lsko|a és Középfokú KoIlégium nyílt  napján ingyenesen biztosítottuk a technikai  feIszere|ést

és a szakértő fe|ÜgyeIetet a mászófaI működtetéséhez

- he|yi álta|ános isko|ákban előadásokat tartottunk az osztá|yfőnököknek, ahol bemutattunk számos kedvelt és kedvezményes

közösségépítő tá borozási Iehetőséget

A sportegyesÜ|eti tagok szakismereteinek szinten tartása, i||etve növe|ése érdekében részt vettek kü|önböző országos szintű szakmai

tová bbképzésen.

A túra-, ka|and- és szabadidősportok |ehetőségeinek bővítése, programkíná|atának gazdagítása érdekében fe|mérést készítettünk a

z



<özépisko|ás diákok között, aho| a sporto|ási szokásaikról kérdeztük meg őket. 15oo f iatal válaszát r ögzítettÜk, me|ybő| az alábbi

:redmény szÜ|etett:

.a középisko|ás diákok maximum 10%-a sportoI rendszeresen

.a Versenysportot űzők aránya még kiesebb (2-3%)

.a hagyományos sportok már kevésbé népszerűek, az izgaImasabb, kaIandosabb tevékenységek a keresettek

.a hagyományos sportok közü| a |egnépszerűbbek: Úszás, atlétika, kézi|abda

-a ka|and-sportok közÜ| a |egnépszerűbbek: falmászás, sziklamászás, parkour, hegyi kerékpár, tengeri kajak, iI letve a küzdősportok

- a ,,Miért nem sporto|sz?,, kérdésre a |egtöbben az új, érdekes és népszerű sportok kö|tségességét hozták feI indoknak

A fe|mérésbő| jó| |átszik, hogy a f iata|ok nagyobb része nem sporto|' EgészségmegőrzésÜk szempontjából mindenképpen be ke|| vonni

őket aZ em|ített tevékenységekbe' |gények szerint, erre |egaIkaImasabb a szabadidőport Iehetőségeink megteremtése lenne, ezen be|ü| is

a modern, izgaImas és kedvező ka|and-sport |ehetőségek biztosítása. Ez az a terÜlet je|enleg, amiveI a |egnagyobb tékozló t ömegek

megmozgathatóa k.

sportegyesü|etÜnk cé|ja, hogy a következő évben is tovább bővítse sporto|ói táborát. MegfeIe|ő és fe|Ügye|t he|yet biztosítson a technikai

sportoknak, bővítse szükséges fe|szere|éseit a biztonság és cé|szerűség érdekében, i||etve miné| nagyobb körben végezze szabadidősport

népsze rűsítési tevékenységét.

. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem
értéke

Felhasználás
célja

Anyagjel1egű ráfordítások 0 258 000

0 0

0 n

t. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti j uttatás megnevezése E|óző év Tárgyév

0 0

0 0

0

5. Y ezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség Előzo év (1) Tárgyév (2)

0 0

U 0

{.' Vezető tisztségviseloknek nyújtott juttatás összesen: 0 0

í. Köáasznú jogá1lás megállapításához szükséges mutatók

A.lapadatok Előzó év ( l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 0 468 000

**

). a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

;zo|o 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
0 0

). közszoleáltatási bevétel 0 0

normatív támogatás n n

l. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás n 0



3' Konigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 0 468 000

{. Összes ráfordítás (kiadás) 2s8 000

' ebből személyi jellegű rafordítás 0 0

' Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 258 000

. Adizott eredmény 0 21 0 000

-. Aszeryezet munkájában közreműkcidó közérdekű önkéntes tevékenységet végzó szemé|yekszáme
a közérdekű önkéntes tevékenységről szó1ó 2005' évi LXXXVIII. törvénynek megfelelóen)

0 25

Tatabánya, 2012. május 5.

E|ek Péter

eInök

MAGYAR KALAND.
sPoRT EGYESÜLET
2800 TataiÉnya, Mártírok utja .|o2' 10I?.,
Adósám: 1821526í.1.11
Raiff. 12029004-0129654&00 t00006
Tel.: +36 20 944-9001
ka|and. spoÍt. hu(Dgmai|.com
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Záradék:

E közhasznúsági je|entést a Magyar Ka|and-Sport Egyesü|et közgyű|ése 2012 május 5-ei ütésén e|fogadta.


