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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Magyar Póni klub Szövetség tevékenysége:
A gyermekek megismertetése a lovaglással, a lovagláshoz kapcsolódó szabadidő sportokkal.
Segítségnyújtás a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátításához, a tagok oktatása
a lovak/pónik megfelelő ellátására. A gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődésének elősegítése.
Gyermekek és ifjusági közösségek összefogása. A gyermek és ifjúsági célok kiemelt célként való
kezelése. A szabadidő egészséges eltöltésével kapcsolatos tevékenységek elősegítése. A természet
megóvását, védelmét segítő programok szervezése. Szabadidősport szervezése (lovas táborok, lovas
játékok, oktatás). Versenyrendszer kialakítása az Euro Pony Club és a Pony Club UK iránymutatásai
alapján.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Szabadidös és hobbitevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Szabadidös és hobbitevékenység
1997. CLXVI. tv. 26. c) pont 14.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Gyermek és ifjúsági lovas szabadidő sport közösségek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Magyar Póni Klub Szövetség tevékenységét az előző évekhez hasonlóan az Alapszabályban rögzített
feladatainak megfelelően végezte. E szerint a Póni Klub feladatának tekinti:
-Minél több gyermeket megismertessen a lovaglással és a lovagláshoz kapcsolódó szabadidős
sportokkal.
-Segítséget nyújtson a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátításához.
-Ezáltal elősegítse a gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődését.
-Gyermek és ifjúsági közösségeket fogjon össze.
-A gyermek és ifjúsági célok kiemelt célként való kezelése
-Támogassa a gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel
kapcsolatos kezdeményezéseket.
-A természet megóvását, védelmét segítő programok szervezése.
-Szabadidősport szervezése (lovas táborok, lovas játékok, oktatás).
-Versenyrendszer irányítása és felügyelete.
-Oktatási és vizsgarendszer népszerűsítése.
-Szakemberképzés.
-Szakmai standardok, szabályok megalkotása, azok végrehajtásának ellenőrzése.
-Szakmai tanácsadás a tagszervezetek részére.
-A Póni Klubot népszerűsítő rendezvények támogatása.
-Lovas utánpótlás nevelése.
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3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Vegyonelem
értéke

Forgóeszközök

Felhasználás célja

877 Lovas szabadidős sport tevékenység
877

Összesen:

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Adott támogatások

Tárgyév

0
0

Összesen:

0
0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Vezető tisztségviselők

Tárgyév

0
0

Összesen:

0
0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző év

Tárgyév

7 344

6 904

124
0
0

0
0
0

0
7 220
7 992

0
6 904
6 585

2
7 992
- 648

367
6 585
319

50

50

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)
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7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

7 124
- 329
0.03

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

0.01
1.00
50

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Póni Klub szakmai segítséget nyújt
lovasiskoláknak.

a gyerekek oktatásával foglakozó lovas kluboknak,

A 2012-ban az oktatók és bírók számára továbbképzést szervezett.
Az oktatók rendelkezésére lett bocsájtva a Póni Klub oktatási anyagai.
Vizsgaelőkészítő tanfolyamok és vizsgák zajlottak országszerte.
Edzőtábort szerveztünk tagjainknak Kaposváron.
A célok megvalósítása érdekében az előző évekhez hasonlóan a Magyar Póni Klub Szövetség 2012-ben
is együttműködött hazai és nemzetközi lovas szervezetekkel ( Magyar Lovas Szövetség, EuroPony
Club, Angol Pony Club, Francia Lovas Szövetség, Pannon Lovasakadémia, Nemzeti Lovarda).
Képviselőnk útján részt vettünk az EuroPony Club éves konferenciáján.
Országos Bajnokságot szerveztünk tagjaink számára Budapesten a Nemzeti Lovardában.
Haladó lovasaink eredményesen szerepeltek a hazai és nemzetközi versenyeken.
Csapattal képviseltük Magyarországot Franciaországban , a Lovasiskolák versenyében.
Számítógépes adatbázis folyamatos karbantartása révén pontos statisztika áll rendelkezésre a tagokról, a
Póni Klub rendszeréhez tartozó klubokról, oktatókról, ill. a versenyekről.
További információk az egyesület működéséről a www.poniklub.hu címen.

8.2. Támogatási programok bemutatása
Támogatási program keretében nem részesültünk támogatásban tárgyévben.
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