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.isznúsági Jelentés 2012

I . Közhasznú szervezet azonosító  adatai

M agyar Kaland-Sport 
Egyesület

székhely: 2800 Tatabánya, M ártírok útja 102. 
10/2.

bejegyző határozat száma: Pk.60098/2010/8/1

nyilvántartási szám: 1829

képviselő neve: Elek Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

Sportegyesületünk, a M agyar Kaland - Sport Egyesület 2012-ben Is az alaptevékenységének m egfelelően a túra-, a kaland- és a modern 

szabadidősportok népszerűsítését, va lam in t kedvező szabadidősport lehetőségek b iztosítását ta rto tta  elsődleges feladatának.

2012-ben fo lytattuk az „ú j, izgalmas sporttevékenységek" népszerűsítését iskolában, egyetem eken. Célunk minél több fiatal 

„m egfertőzése" a m odern m ozgásform ákkal. Bevonjuk m unkánkba azokat a diákokat, akik nem éreznek vonzalm at a hagyományos 

sportok iránt, ezáltal új utat m utatva , olyan testi műveltséggel ruházzuk fel őket, m ely rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza 

A lakosságnak a társadalom  m inden rétegében egészségesebb életm ódot kell k ia lakítan i, erre  a legmegfelelőbb eszköz a szabadidőspot.

Fejlődésünk elengedhetetlen része a tapaszta latszerzés. 2012-ben fe lvettük a kapcsolatot több európai civil szervezettel (Outward Bound 

Slovensko, Outward Bound Croatla , O utward Bound Rom ania, V .I.A .C .), m elyek nagy hagyom ányokkal rendelkeznek a szabadidősport és 

élménypedagógia te rén . Közös konzultációkon és eszm ecseréken osztjuk meg gyakorlati tapaszta lata inkat, valam int olyan minőségi 

szabadidősport esem ényeket szervezünk, m elynek célja a versenyzés, a szórakozás, eredm ény e lérése, a képességek fejlesztése, 

egészség megőrzése vagy ezeknek kom binációja .

2012-ben létrehoztuk a M AKASE Oktatási Központot. Feladata, hogy különböző sportta l, szabadidőspottal összefüggő workshop-okon 

keresztül sport szakem bereket képezzen, va lam int ezt m indenki szám ára elérhető  módon tegye. Programjában célkitűzés az, hogy a 

korszerű tudás, a gyakorlatban is alkalm azható ism eretek, a sokoldalú szem élyiségfejlesztés, illetve diákoknál a helyes pályaválasztásra 

való előkészítés m egvalósuljon. Több Kom árom -Ezstergom  és Győr-M oson-Sopron megyei intézm ényből kaptunk felkérést motivációs és 

sportszakm ai e lőadásra . Legutóbb a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar - Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

szakos diákjainak ta rto ttunk sportszakm ai előadást (egyesületi m űködés, á lláslehetőségek civil szervezeteknél, pályakezdési tanácsadás).

Büszkeséggel tö lt el bennünket, hogy minőségi és egyedi oktatási tem atikánk révén m eghatározó tagjai lettünk a magyarországi 

túravezető képzésnek. Ennek e léréséhez elengedhetetlen vo lt a sportegyesületben oktatók szakmai továbbképzésének biztosítása, új 

szem léletek, innovációk, fe jlesztések kidolgozása és egy dinam ikusan fejlődő képzési kultúra létrehozása

Az egészséges életm ód tudatos é letv ite lle l, szem lélet- és életm ódváltással, egészségre való neveléssel és mindennapos testmozgással, 

sportolással érhető el. Ennek fényében 2012-ben is szám os esem ényt szerveztünk és rendeztünk:

32 sportesem ény (kalandtúra , gyalogtúra, v ízitúra , hegymászás)- 3 sportverseny (sziklam ászás, kajak)

8 kaland-sport bem utató nap m inden korosztálynak (tengeri kajak /Velencei-tó , Dunakanyar/, sziklam ászás /Várgesztes, Gerecse, 

Vértes/, via ferra ta  /A usztria/, k lte -szö rf/Tata  -  Öreg-tó/)

12 élm énybeszám oló /Tatabányai kereskedelm i Szakközépiskola, Nyugat-magyarországi Egyetem  Apáczai Csere János Kar/

- 2 diáknapi m eghívás (ügyességi kaland-sport programok)

Alapelveink az egészségfejlesztés és a sport általi nevelés, ezért továbbra Is k iem elt szerepet ju t a testnevelő  tanároknak, rekreátoroknak 

nyújtott fe jlesztő  és Inform áló képzésekre. M egism ertetjük velük a fiata lok által kedvelt legújabb m ozgásformákat, illetve képessé 

tesszük őket, hogy a d iákok e llenőrzö tt keretek között, szakmai felügyelet m ellett m űvelhessék a választo tt új tev^kf n^ sg j^ et.
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.¿yesü letünk fe ladate llá tása  során szorosan együttm űködött a helyi á lta lános, közép, és felsőoktatási Intézm ényekkel, Illetve 

-dkági szövetségekkel. A sportegyesületi tagjaink közösen látták el a helyi kaland-sport népszerűsítési és biztosítási feladatokat.

Sportegyesületünk 2012-ben tovább bővítte sportolói táborát. Folyam atosan azon fáradozunk, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk 
a testm ozgásra, va lam int m egfelelő tapaszta latok révén az új és ism eretlen m ozgásform ák bevezetésével, a lakosság minél nagyobb 
részét az egészséges életm ódra te re ljük .

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kim utatása

Felhasznált vagyonelem  m egnevezése Előző év Tárgy év

A nyagjellegű ráfordítások 258 000 2 439 000

- 0 0

- 0 0

4. Cél szerinti ju tta tások  kim utatása

Cél szerinti ju tta tás m egnevezése Előző év Tárgyév

- 0 0

- 0 0

- 0 0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott ju tta tás

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

- 0 0

- 0 0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújto tt ju tta tás összesen: 0 0

6. K özhasznú jogállás m egállapításához szükséges m utatók

A lapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Eves összes bevétel 467 000 3 219 000

ebből:

C. a szem élyi jövedelem adó  m eghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0 0

D. közszolgáltatási bevétel 0 0

E. norm atív tám ogatás 0 0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a K ohéziós A lapból nyújtott tám ogatás 0 0

G. K orrigált bevétel [B -(C +D +E+F)] 467 000 3 219 000

FI. Ö sszes ráfordítás (kiadás) 258 000 2 439 000

I. ebből szem élyi jellegű  ráfordítás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 258 000 2 439 000

K. A dózott eredm ény 209 000 780 000

L. A szervezet m unkájában közrem űködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző szem élyek szám a (a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXX VIII. törvénynek m egfelelően)

25 71

E közhasznúsági je len tést a M agyar Kaland-Sport Egyesület közgyűlése 20 13 .0 2 .22 .-ei ülésén elfogadta. 

Tatabánya, 2013. feb ruár 22.
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