
   2012. évi közhasznúsági jelentés a VARÁZSLAT KHE működéséről 

A Varázslat Közhasznú Egyesület 2006. december 21.-én alakult. 

Az Egyesület a 2012. évi gazdálkodásáról a Számviteli törvénynek és a 

kapcsolódó előírásoknak megfelelően, választása alapján Egyszerűsített Éves 

Beszámolót készít. 

Mérleg fordulónap: 2012. december 31. 

Mérlegkészítés időpontja: 2013. március 31. 

A szervezet célja: Az egyesület közösségépítő, ismeretterjesztő jelleggel célként 

tűzi maga elé, hogy a magyar és külföldi történelmet, kultúrát, mitológiát 

kedvelőkkel a kapcsolatot fenntartsa, vagy a fentiek iránt érdeklődőkkel azt 

megismertesse, az ismereteket elmélyítse, ezzel ápolva a hagyományokat, a 

régmúlt emlékeit. 

Az Egyesület tevékenységei: - Rendezvényszervezés, rendezvényeken való 

                                                        részvétel     

                                                     - Táborszervezés   

                                                     - Ismeretterjesztés 

                                                     - Közösségépítés, közösségi kapcsolatok ápolása 

 Az Egyesület Közgyűlésének ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 

 A Közgyűlés döntéseit az Egyesület elnöke az Egyesület honlapján 

nyilvánosságra hozza.   (Az Egyesület honlapjának címe: www.varazslat.com)                                          

A szervezet célja szerinti besorolása: oktatási és kulturális tevékenység.  

Az Egyesület vagyonának forrásai 2012 évben: 

Kapott támogatások: Magánszemélytől     9.460,- Ft                                                                                                         

                                       Szja 1%                     54.674,-Ft   (Felhasználása folyamatos)                       

Tagdíj:                           M.személyektől:    59.415,-Ft 

Célszerinti tevékenység bevétele:       674.850,-Ft 



Vagyon felhasználása:  Az egyesület induló tőkéje nulla forint volt.  A saját tőke  

a 2007 évi 88 eFt , a 2008 évi 101eFt , a 2009 évi 38eFt ,a 2010 évi -9eFt, a 2011 

évi -72e Ft  eredménnyel nőtt.  

Vállalkozási tevékenységet a tárgyévben nem folytattunk, vállalkozási 

tevékenységből bevételt nem realizáltunk, költséget nem számoltunk el. 

Célszerinti juttatások: Egyik tagunk táborozási költségeit vállalta át az 

egyesület 10 e Ft értékben. (2011 évi táborozás térítése)  

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: Nem történt kifizetés. 

Szöveges rész: Az Egyesületünk az alapító okiratban meg megfogalmazottak 

szerint működik.  Köztartozása nincs, tartós adományozásra szerződést nem 

kötött.           

Találkozóink kiemelkedő fontosságúak az egyesület feladatainak 

megvalósításában, a tagok közötti kapcsolatok ápolásában és a 

képességfejlesztésben. A találkozók az előző évhez hasonlóan általában 

Budapesten történnek, de egyre több vidéki városban is rendszeressé váltak. 

Helyszíneink: Budapest, Debrecen, Gárdony, Kiskunhalas, Pécs, Székesfehérvár, 

Tamási. 2012 évben 10 napos tábort szerveztünk, helyszíne Rábcakapi, Győrtől 

nem messze levő kis falu. 

A táborozás idén immár ötödjére, igen nagy sikerrel 2012.07.02—08.07.-ig 

került megrendezésre. Ennek legfőbb okát a jól kiépített program-struktúrában, 

és nem mellékesen a csapatszellem erősségében látjuk. A közösségi 

foglalkozások (oktató-jellegű előadások és kreativítás fejlesztés, sportolás), 

amelyek erősítik a gyermekek szocializálódó képességét, mind Harry Potter 

történetén alapulnak, de természetesen a célkorosztály igényeinek 

megfelelően lettek megalkotva, hogy jól szórakozzon, és egészségesen 

fejlődjön felnőtt és gyermek egyaránt. 

Programjaink: kvízek, vetélkedők, társasjátékok, kviddics eccsek, valamint az 

olyan „varázslóképző” tanórák, amelyek játékosságuk révén, és a varázslatos 

világhoz alkalmazkodva megteremtik a környezettudatos, tudásalapú 

társadalomban való elhelyezkedés alapjait.   



Az oktató jellegű előadások és kreativítást fejlesztő foglalkozások mellett nagy 

hangsúlyt fektetünk a résztvevők fizikai kondicionálására is, éppen ezért 

tervezzük táborainkat mindig a természet közelébe, általában hegyvidéki 

környezetbe), ahol a mindennapos „reggeli torna” mellett túrákkal és a szabad 

levegőn játszható játékokkal is színesítjük a programot.  

 

A táborozás összes költsége 619,- E Ft volt, mely tartalmazta a programok 

költségeit, anyagi eszközeit, élelmezési és szállásköltségeket.  Bankköltség 

címén 10e Ft, tárhely díj címén 36 eFt-ot fizettünk ki.Egyéb rendezvényeinkre 

44 e Ft-ot költöttünk, karácsonyi bálra 5 eFt-ot fizettünk ki. Összes költségünk 

714e Ft -ot tett ki 2012 évben. 

Egyéb programjaink: - Könyvváró partik 

                                       - Játszóházak 

                                       - Találkozók  

Támogatóink: Tamola Kft 

                          Posszert Vegyeskereskedés 

                         Millennium Könyvesház 

                         Álomvilág Alapítvány és Ifjúsági Klub 

Hagyományainkat megtartva a következő években is szeretnénk minél 

hasznosabb rendezvényekkel, táborokkal, találkozókkal múlatni az időnket.   

 

 

Tamási, 2013. március 31. 

                                                                                                   ------------------------------- 

                                                                                                       Papp Tibor Norbert 

                                                                                                               elnök 


