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Közhasznúsági beszámoló 2013

Az egyesület:
1. Neve: Öt Elem Wushu Egyesület
Rövidített név: Ö.E.W.E.
2. Székhelye: 1195 Budapest XIX, Zrínyi u.23. Fsz.1.
3. Alapítása: Az alapszabály kelte: 2006. december 1. A szervezet célja szerinti besorolása:
sporttevékenység. Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság 11863. sorszámon a társadalmi
szervezetek nyilvántartásába vette 2006.02.14.-én. A bíróság egyidejűleg a szervezetet a
végzés jogerőre emelkedésétől kezdődően közhasznú szervezetté minősítette.
4. Alapvető célja: A Wushu, a Sanda, a Tai chi, a Feng shui és Kung -fu sportág
tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók szervezése. Az ifjúság
közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása, a Wushu, Sanda, Tai chi, Feng shui és
Kung-fu-n keresztül a harcművész filozófia eszmerendszer terjesztése, mely hatékony
módszer az ifjúságvédelmi feladatok ellátására.
5. Céljait elsősorban a következő eszközökkel valósítja meg:
- rendszeres sporttevékenységek biztosítása
- szakmai rendezvények, táborok, sportbajnokságok, valamint bemutatók szervezése és
lebonyolítása;
- fiatalok önismereti csoportjainak szervezése;
- pártfogó-, családsegítő és családtámogató szolgáltatások kiépítése.

Szakmai beszámoló
I. Csoportok
1. Szigethalmi csoport:
A Sanda, Thai box szakosztály folyamatosan biztosított edzés lehetőséget, heti háromszori
edzőtermi edzéssel, hétvégenként szabadtéri edzésekkel. Az edzőtermi edzések továbbra is a
Szigethalmi Free Time Fittness szalonba tartottuk. Az edzések 3 korcsoportnak külön-külön
időpontban volt megtartva. A korcsoportok: 3-8 éves korig gyermek korcsoport (játékos
gimnasztikai, alapozó küzdősport foglalkozások) 9-13 éves korig kadét korcsoport (erőállóképesség fejlesztés, szabályismeret, páros foglalkozások, verseny előkészítés) 14 éves
kortól felnőtt csoport (versenyzők képzése, erős felkészültséggel rendelkező sportolók
képzése). Ismét volt felnőtt kezdő csoportunk is a versenyezni nem kívánó, de a küzdősportot
szerető tanulóink részére is. Folyamatosan részt vettünk a Thai box, Sanda, és MMA rendszerű
Bajnokságokon, akár hazai, akár nemzetközi verseny volt. Ezeken a versenyeken kitűnő
eredményeket értünk el.
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2. Kispesti csoport:
A Tai Chi edzéseinket, Budapesten heti 3x2 órában, kedden, szerdán, pénteken tartottuk.
Ennek helyszíne a IX. kerületi Dési Huber Művelődési Ház. Nyáron viszont a szabadban,
pontosabban a Wekerlei Kós Károlyt téren edzettünk. Nemtől és kortól függetlenül vannak
tagjaink. Versenyzőink általában a szerdai és pénteki edzéseken készültek a hazai és
nemzetközi versenyekre illetve bemutatókra. 2013-ban is az Országos és Magyar
Bajnokságokon ill. a különböző Kupákon ismét dobogós helyezéseket értünk el,egyéniben és
csoportban is.
II. Tagság és együttműködés
1. Egyesületünk továbbra is elismert tagjai a következő szervezeteknek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyar Chan Wu Szövetség
Magyar Tradicionális Kung-fu és Wushu Szakszövetség (HKF)
Magyar Tai Ji Kulturális Központ (MTKK)
Magyar Wushu Szövetség
World Association of Kickboxing Organizations (WAKO)
World Chienese Kung Fu (Wushu) Association (WCKA)
International Wushu Federation (IWUF)
WTKA

2. A Szövetségek által meghirdetett versenyeken rendszeresen részt vettünk, SANDA, MMA,
THAI BOKSZ és TAI CHI sportágakban egyaránt.
A versenyzők mellett bírókat is delegáltunk, ezzel is segítve a versenyszervezők és a
Szövetségek munkáját.

III. Edzőtábor:
Tavaly sajnos nem tudtunk edzőtábort szervezni, technikai okok miatt.

IV. További célok meghatározása
Az idei évben is szeretnénk szponzort, támogatót keresni egyesületünknek, illetve a lehető
legtöbb pályázaton sikeresen pályázni, hogy kötelezettségeinket a megfelelő módon tudjuk
ellátni. Továbbra is rendszeresen részt veszünk majd jótékonysági bemutatókon,
egészségmegőrző napokon, sportági rendezvényeken, illetve minden évben meghívást
kapunk a Szívünk napjai és a Stroke rendezvénysorozatra, s ugyancsak egyesületünket kéri fel
a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság bemutatókra. Tervezzük még csoportok
felkészítését a különböző bemutatókra, jótékonysági rendezvényekre és egészségmegőrző
programok népszerűsítéséhez.
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Pénzügyi beszámoló
Egyesületünk az alapító okiratában foglaltak, valamint a működési szabályzatának
rendelkezései szerint működik. Működése megfelel a hatályos törvények (társadalmi
szervezetekre vonatkozó, valamint közhasznú szervezetek) előírásainak.
Bevételek:
Összesen: 1.035.900.- Ft.
Tagdíj (tagi hozzájárulás, támogatás):
905.900,- Ft.
Pályázaton nyert pénzek: Kispesti Önkormányzat 130.000.- Ft.
Kiadások:
Összesen: 942.920.- Ft.
Nevezési díjak: 167.665.- Ft.
Bérleti díjak: 256.000.- Ft.
Közhasznú eredmény: 92.980.- Ft
Az Egyesület likviditása jó, a szabad pénzeszközök és a követelések megfelelő módon fedezik
a kötelezettségeket.
Az Egyesület a 2013. évben gazdasági tevékenységet folytatott, melynek teljes bevételét
közhasznú tevékenységre fordítottuk.
A tevékenység és gazdálkodás főbb adatai nyilvánosak, honlapunkon bárki megtekintheti.
(www.otelemwushu.hu)

Budapest, 2014.04.30.

…..............................
László Károly elnök

