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BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
A Fővárosi Bíróság 2913 sorszám alatt nyilvántartásba vette a Szövetségünk (határozatszám: 14
Pk.61.031/13) 1998. január 1 napjától közhasznú szervezetnek nyilvánította.
A Budapesti Szabadidősport Szövetség a 2011. évben is alapszabály szerint dolgozott. A főváros
szabadidősportját színvonalas versenyekkel, különböző egészségvédő programok rendezésével és
más ilyen célú programokon való részvételével segítette elő.
A Budapesti Szabadidősport Szövetség feladatai:
1. Közhasznú tevékenységet folytat a társadalom és az egyén közös érdekeink kielégítésére, az
egészségmegőrzés, a lakossági amatőr sport és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztés terén.
2. Közreműködik a Főváros szabadidősportja szervezeti és működési feltételeinek
megteremtésében.
3. A Főváros szabadidő sportjának ellátása.
4. Sporttalálkozók, rendezvények koordinálása, szervezése, lebonyolítása.
5. A tagszervezetek támogatása.
6. A tagok érdekvédelme és képviselete.
7. A feladatok megvalósítása érdekében gazdálkodik a Szövetség vagyonával.
8. Az egészséges életmód elterjesztése érdekében együttműködik különböző állami, társadalmi
és sportszervezetekkel.
9. A Főváros lakossága felé irányuló egészségmegőrző és sportpropaganda kifejtése.
A szövetség állományában dolgozók száma az év folyamán többször változott
2011. 01. 01. – 04. 30.
1 fő teljes és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.
2011. 04. 30. – 05. 16.
1 fő teljes foglalkoztatott
2011. 05. 16. – 12. 28.
2 fő teljes foglalkoztatott
Szövetségünk

2011. évi tényleges bevétele
28 398 955 Ft
2011. évi tényleges ráfordítási összege
32 616 635 Ft
2011. év pénzügyi eredménye
- 4 217 680 Ft
A tárgyév pénzügyi eredménye 4 217 680 Ft negatívumot mutat, azonban ezt a szövetség tartaléka
fedezte. Bevételeink nagy részét továbbra is a Fővárosi Önkormányzat támogatásából, a
tagdíjbevételből, a regisztrációs díjból és a különböző pályázatokból elnyert összegek teszik ki,
melyből az NCA pályázati támogatást emelhetjük ki.
Budapesti Szabadidősport Szövetség kiadásait a működési és tevékenységi kiadások teszik ki. Ez
utóbbi alapja az éves versenynaptár szerinti feladat megvalósítás.
I.
2011-ben is az egyik legjelentősebb felmenő rendszerű versenysorozatunk volt a „Fővárosi
Szabadidő Kupa”. E versenysorozatunk szellemi és fizikai megmérettetésre egyaránt lehetőséget
adott. A szokásos szellemi, óvodás vetélkedőn, a labdarúgás, teke és bowling csapatversenyeken túl
új elemként került be a sorozatba a golyósport, a futás, a kerékpár és gyalogtúra. A Fővárosi
Szabadidő Kupa eseményein 2011-ben 204 csapat mintegy 1300 fő sportolt a Fővárosban. Erre
3 200 000 Ft-ot költöttünk.
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II.
Az 7 kiemelt rendezvényünkön a Moccanj! Családi Próbasorozaton és a Európa Sport és Egészség
napján 2011-ben közel 300 csapat és 3000 fő vett részt regisztráltan és 15 000 fő körüli létszámmal
sportoltak saját örömükre regisztráció nélkül. Ezen kiemelt rendezvények 5 100 000 Ft-ba kerültek.
Mivel a rendezvényeinken való részvétel ingyenes, így lehetővé vált, hogy minden korosztály és
nagycsaládos réteg is bekapcsolódhattak a sportolásba.
III.
Az év első felében megkülönböztetett módon foglalkozott a Szövetségünk égisze alatt a
sportszakember képzéssel annak érdekében, hogy többek között tagegyesületeinknél is minél
felkészültebb sportszakemberek álljanak rendelkezésünkre. Ezt a magasan képzett tanári gárda jó
színvonalon biztosította a 2010/2011-es tanévre is.
A 2010/2011-es tanítási évben 30 sportoktató, 74 sportedző, 12 sportmenedzser, 18 lovas túravezető
és 7 rekreációs és mozgásprogram vezető végzett. Nem kis eredménynek tekintjük, hogy az évek
óta folytatott oktatásszervezői tevékenységünk nagymértékben járult és járul hozzá a Főváros és
vonzáskörzetében élők egészségi állapotának javításához és járul hozzá a sport népszerűsítéséhez,
valamint biztosítja a sportszervezetek sportszakmai működőképességét.
A 2011. évben a főtitkári funkció megbízott főtitkárral lett megoldva szeptember hónaptól. Az év
első felében azonban nagyon sok embertől majd a megbízott főtitkártól kapott segítséggel az
elnökség és a saját önzetlen társadalmi munkájával sikerült a Szövetség működtetése.
A Közgyűlésen 7 határozat, míg a határozatképesen – az átlagos jelenlét 75%-os volt – tervezett és
megtartott 5 elnökségi ülésen 31 határozat született.
A 2011. év elején az egyik elnökségi tag lemondott, míg egy másik munkahelyi elfoglaltsága miatt
a meghirdetett elnökségi üléseke nem tudott rész venni. Az elnök és az aktív elnökségi tagok
társadalmi munkában azon dolgoztak, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére a Szövetség a 2011.
évben és az ezt követő időszakban is működőképes maradhasson. Továbbá köszönet azoknak a
tagszervezeti vezetőknek és aktivistáinak, akik szintén segítettek 2011. évben is, hogy a Szövetség a
következőkben is fennmaradjon.
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