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1. Számviteli beszámoló
Alapító tagok:

Vincze Tünde (1039 Budapest Hímző u.4.) alapító elnök
Kristóf István (1161 Budapest Sashalom u.20.) tiszt.elnök
Kristóf Krisztián (1161 Budapest Sashalom u.20.) alelnök
Picard Vilmos (1039 Budapest Hortobágy u.2.) ae.helyettes
Herman Zita (1037 Budapest Hortenzia köz 8.) Titkár
Zentai György (1025 Budapest Páfránykert u.11) Elnökségi tag
Simet László (1162 Budapest, Baross u.293.) Elnökségi tag
Demjén Natália, alapító tag
Kovács Debora, alapító tag
Pálossy Nóra, alapító tag

A számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően összeállításra került a
Magyar Légtornász Egyesület 2017. évről szóló egyszerűsített éves beszámolója, ami
tartalmazza a mérleget, az eredmény- kimutatást, a közhasznúsági mellékletet és a
tájékoztató adatokat (1. sz. melléklet).

2. Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról:
Az Egyesület 2017 évben a Költségvetésből normatív támogatást nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az Egyesületnek ingatlan vagyona nincs. A pénzbeli és tárgyi vagyona az Alapító Okirat
szerinti alaptevékenység megvalósítását biztosítja. Az Egyesület tárgyévi összes bevétele
705 eFt, az elszámolt ráfordítások összege 375 eFt. Az Egyesület tárgyévi adózott
eredménye (nyereség) 323 eFt. Az Egyesület tárgyévi mutatói az alábbi megoszlás szerint
alakultak:
Alaptev.

Váll.tev.

Összesen

Bevételek

546

159

705

Pénzügyileg rendezett bevételek

546

159

705

tagdíj

120

egyéb bevételek

426

159

585

Ráfordítások

293

82

375

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

238

82

320

55

0

55

Adózás előtti eredmény

308

77

330

Fizetendő társasági adó

0

7

7

253

70

323

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

Adózott eredmény

120
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4. A cél szerinti juttatások kimutatása:
Az Egyesületnek közhasznú tevékenysége nincs, alapcél szerinti közérdekű tevékenysége
keretében pénzbeli támogatást nem nyújtott.

5. Beszámoló a központi költségvetési szervtől, az állami pénzalapból, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértékéről.
Az Egyesület 2017 évben központi költségvetési szervtől, az állami pénzalapból, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

6. Az Alapítvány tagjainak tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke és
összegének feltüntetése:
Az Egyesület 2017 évben nem nyújtott sem pénzben, sem természetbeni támogatást
tagjainak, tisztségviselőinek.
2017. évben Egyesültünk alapító és pártoló tagjai tevékenységüket önkéntes alapon végzik,
munkájukért sem pénzbeli sem természetbeni támogatást nem kapnak.

7. A 2017 év közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Egyesület közhasznúság vonatkozásában–céljaiban
rehabilitáció segítése kapcsán merül fel.

az

egészségmegőrzés

és

Több fellépésen bizonyítottuk, hogy nálunk magas színvonalú a gyermekek képzése. Nyáron
szervezett táborainkban a fiatalok fejlődése volt a szempontunk.

Egyesületünk 2017 februárjától egy nagyszabású rendezvényre készült fel. Napi edzéseink
során rengeteg fiatal tehetséget neveltünk ki. Az első nagyobb volumenű fellépésünk a 2017
májusában megrendezésre kerülő FINAL4 kézilabda döntőn való részvétel volt.
Több mint 14 légtornász 10 táncos és akrobata vett részt Egyesületünkből az eseményen.
2017 nyara hatalmas felkészülés volt, mivel Egyesületünket kérték fel, hogy a Győrben
megrendezésre kerülő EYOF megnyitó és záró műsorát készítettük el a Magyar Légtornász
Egyesület tagjaival.
A nézők feje felett az ETO parkban 16 légtornász produkcióját lehetett látni, míg a füves
területen pedig az akrobatáink kápráztatták el a közönséget.
Fiatal tehetségeink adhatták át az olimpiai Lángot Egerszegi Krisztinának aki meggyújtotta
az egy hétig lángoló hatalmas olimpiai lángot.
A nagy sikerre való tekintettel az ifjúsági olimpia záró műsoraként ismét az a megtiszteltetés
ért minket, hogy a magyar Légtornász Egyesület tagjai olthatták ki az olimpiai lángot egy
csodálatos showműsor keretében.
2017 őszétől számos rendezvényen vettünk részt és tehetséges sportolóink sok tapasztalattal
lettek gazdagabbak.
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Mivel nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásképzésére, edzéseink már a hét minden napján
elérhetőek az 5-9 éves korosztály számára is.
Különböző művészeti ágakkal vettük fel a kapcsolatot, többek között a Magyar Teátrum
Nonprofit Kft-vel részt veszünk a művészeti közmunka programban.
Igyekszünk sokoldalú képzést biztosítani légtornászaink és akrobatáink számára.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Népszerűsítettük Magyarországon a légtorna egészségre szakosodott új fajtáját az aerial
jógát, melyet nem csak sportolni vágyóknak, hanem a mozgássérült emberek körében is
nagy sikerrel használtuk.
Kifejezetten a gerincre és izületekre történő előnyeit kihasználva tartottuk azok számára is
elérhetővé az órákat akik más fitness formát nem lennének képesek kipróbálni.
Kisebb házi versenyeket rendeztünk a szintfelmérés érdekében. Tanítványainknak fellépési
és gyakorlási lehetőségünk volt az egész évben különböző rendezvényeken és jótékonysági
bálokon.
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Több tanfolyamot tartottunk utánpótlás képzésre. Workshopokat tartottunk légtornából és
tanfolyamainkat is nagy sikerrel rendeztük meg.
Háziversenyeinken a legfiatalabb korosztály is képviselhette magát.
Televíziós műsorok elengedhetetlen része volt a Magyar Légtornász Egyesület fiatal tehetségekből
összeállított produkciója.
Nyugodt szívvel zártuk az évet hiszen fiatal tehetségeink méltón képviselték A Magyar Légtornász
Egyesületet minden fellépésen. Nagy hangsúlyt fektettünk az utánpótlás nevelésére. Fiatal
tehetségeink bemutatkoztak a közönség előtt , mely nagyon nagy hatással volt a szülőkre illetve jövő
légtornászaira.

Idén is folytatjuk tovább az utánpótlás nevelését hiszen ez a célunk, amiért annak idején
megalapítottuk az egyesületet.

Budapest, 2018. 05. 28.

Vincze Tünde
elnök
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A Magyar Légtornász Egyesület 2018. május 28-án, 09 órakor megtartott éves rendes
közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata
Záradék a Magyar Légtornász Egyesület 2017. évi Szakmai- közhasznúsági
beszámolójához:
A Magyar Légtornász Egyesület 2018. május 28-án megtartott közgyűlésén a 2017. évi
közhasznúsági jelentését, kiegészítő javaslat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Ph.

Vincze Tünde
Alapító Elnök

Készült: 2 példányban
Egy példány: 6 lap
Melléklet:
1. Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete (9 oldal)
2. Jegyzőkönyv a 2017 évi beszámoló elfogadásáról (2 oldal)
Kapják:
1. 1. számú példány: Országos Bírósági Hivatal
2. 2. számú példány: MLTE irattár
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