A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

06 Szegedi Törvényszék

2020.05.29 10:11:04

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
Nyilvántartási szám:

0 6

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0 0 0 2 3 5 4

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2020.05.29 13.12.23

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

06 Szegedi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

6 7 2 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szeged
Közterület jellege:

TÁPAI
26

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1

2

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 6

Ügyszám:

0 6 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 2 3 5 4

/P k.6 0 1 3 9

1 8 4 7 7 1 7 5

/ 2 0 0 6

2

0 6

KÓSZÓ ILDIKÓ

Képviselő aláírása:
Keltezés:
SZEGED

2 0 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

2 8
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

776

588

776

588

776

588

459

588

193

458

266

130

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

317

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

317

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

776
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

1 172

1 426

1 172

1 426

250

360

250

360

449

612

449

612

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

1 172

1 426

1 172

1 426

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

1 172

1 426

1 172

1 426

906

1 296

906

1 296

906

1 296

906

1 296

266

130

266

130

266

130

266

130

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

250

370

250

370

199

242

199

242

ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

6 7 2 3

Település:

Szeged
Közterület jellege:

TÁPAI

26

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1

2

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 6 0 0 / P k .6 0 1 3 9

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 6

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 6

0 0 0 2 3 5 4

1 8 4 7 7 1 7 5

2

0 6

KÓSZÓ ILDIKÓ

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Sporttevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Közösségerősítő értékek közvetítése

2004. évi I. törvény a sportról
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az egyesület környezetében élő minden korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

60

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.29 13.12.23

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1 172

1 426

199

242

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

973

1 184

H. Összes ráfordítás (kiadás)

906

1 296

266

130

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
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. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása

Támogató megnevezése:

magánszemélyek
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019 év

Támogatási összeg:

241 867

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

241 867

- tárgyévben felhasznált összeg: 241 867
- tárgyévben folyósított összeg:

241 867

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

241 867

Felhalmozási

0

Összesen:

241 867
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
Támogatási program elnevezése: Sport keret Utánpótlás-nevelés támogatása
Támogató megnevezése:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019 év

Támogatási összeg:

250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

250 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 250 000
- tárgyévben folyósított összeg:

250 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

250 000

Felhalmozási

0

Összesen:

250 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.29 13.12.24

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
Támogatási program elnevezése: Tiszasziget Község Önkormányzata
Támogató megnevezése:

Tiszasziget Község Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019 év

Támogatási összeg:

60 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

60 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 60 000
- tárgyévben folyósított összeg:

60 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

60 000

Felhalmozási

0

Összesen:

60 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.29 13.12.24

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
Támogatási program elnevezése: Kübekháza Községi Önkormányzat
Támogató megnevezése:

Kübekháza Községi Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019 év

Támogatási összeg:

60 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

60 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 60 000
- tárgyévben folyósított összeg:

60 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

60 000

Felhalmozási

0

Összesen:

60 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.29 13.12.24

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TADASHII HARCMŰVÉSZETI SPORTEGYESÜLET
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2020.05.29 13.12.24

PK-542
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés
kozhaszu szoveges 2019.pdf

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ
2019. ÉV
A Tadashii Harcművészeti Sportegyesület a kyokushin karate tradicionális
filozófiájának és mozgásrendszerének oktatásával, utánpótlás nevelésével és
versenyzők hazai- és nemzetközi bajnokságokra történő felkészítésével foglalkozik.

A sportegyesület kiemelt fontossággal bíró célja, hogy a gyermekek és fiatalok
számára olyan közösségben biztosítson elfoglaltságot, amely a tradíciók tiszteletét, az
elvégzett munka eredményeit tekinti követendő értéknek. Mindemellett a közösség
megtartó ereje biztosítsa azt, hogy a fiatalok ne sodródjanak a modern korban és
társadalomban megjelenő problémák felé. A közösségünk alapvető értékei közé
tartozik például a drogok elutasítása és az egészséges, fitt életmód.
A kyokushin karate fejleszti a fizikumot, megerősíti a sportoló önbizalmát, lelki tartást
ad azoknak, akik hosszú idő keresztül gyakorolják ezt a mozgásformát.
A kyokushin karate edzéseken kiemelt feladat, hogy megismerjék a legfiatalabb
korosztálytól a senior korosztályig a rendszeres sport fontosságát. A sportegyesület
közösségépítő tevékenységével biztosítja az csapatba tartozás élményét. A 2019-as
évben minden korosztály - gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt és szenior
korosztály - vett részt a sportegyesület kyokushin karate edzésein.
A sportegyesület május 25-én rendezte saját meghívásos nemzetközi karate
bajnokságát, amelyen több mint kétszázhúsz sportoló vett részt.

A rendezvényt 35 fő önkéntes segítette. A rendkívül sikeres verseny színvonalát
bizonyítja, hogy immár kilencedik alkalommal került megrendezésre.
2019. évben két alkalommal szervezett az egyesület a tagok számára közösséget
építő rendezvényeket. Július hónapban Dobogókő-Rám szakadékhoz gyalogtúrát,
december hónapban évzáró vacsorát, az egyesület egész évi munkájáról történő
beszámolóval és a kiemelkedő sportolók jutalmazásával egybekötve.
Közhasznú tevékenységként tartott az egyesület jótékonysági sportbemutatót
június hónapban sportnapon, az év végén pedig, december 27-30 között téli
táborozáson vehettek részt a tagok Magyarkúton, a Duna-kanyarban, ahol
közösségépítő programokkal színesítették az edzések közötti időt.
A tehetséges sportolók versenyzési lehetőségének támogatása
A sportegyesület egyik legfontosabb célja a tehetséges sportolóknak
felkészülési és versenyzési lehetőséget biztosítani a szakmai szövetségen belül a hazai
bajnokságokon, illetve a válogatott keret tagjainak a külföldi világversenyeken
egyaránt. A legfontosabb hazai versenyeken az egyesület versenyzői mindig sikeresen
vesznek részt. 2019. évben a sportegyesület tíz hazai és öt nemzetközi bajnokságra
utaztatta versenyzőit. A nemzetközi versenyek közül két, különböző korosztálynak
megrendezett utánpótlás Európa Bajnokságra delegálta válogatott versenyzőit.
Március 2-án Barcelonába utaztak Nemzetközi Bajnokságra, május hónapban
Wroclawban vettek részt az utánpótlás Európa Bajnokságon, ahol Szalai Gréta
Európa-bajnoki címet szerzett, míg Berki Lóránt harmadik helyet szerzett a junior
kategóriában.
Június hónapban New Yorkban az Amerikai Kontinensbajnokságon Polák Leila
a női könnyűsúlyban első helyen végzett küzdelemben, formagyakorlatban pedig
harmadik helyet szerzett. Junior kategóriában Szalai Gréta és Berki Lóránt egyaránt
amerikai bajnoki címet szereztek. Kotormán Kata pedig serdülő kategóriában
harmadik helyen végzett. A senior kategóriában Gyuris Tamás szintén a harmadik lett
a 35 év felettiek kategóriájában.
Ezen kívül részt vettek az egyesület versenyzői a Szlovák és Német nemzetközi
bajnokságon. Két alkalommal nemzetközi szakmai továbbképzésen vettek részt edzői
Wroclawban és Lublinban. A Balatonvilágoson megrendezett edzőtáborban harmincöt
fő vett részt. Sok sportoló gyerekkel - családi nyaralásként - a szülők is együtt
táboroznak. A rendkívül jó hangulatú táborban az edzések mellett közösségépítő

programokat, pl. csapatok játékos vetélkedőit, szalonnasütést tábortűznél, zenés
búcsúestet is tartalmazott.

A 2019-es évben a Magyar Bajnokságon Polák Leila két kategóriában is felnőtt
Magyar Bajnoki címet szerzett, míg Szalai Gréta bronzérmes lett a szegedi
sportegyesület képviseletében.
Az év végén pedig válogatott versenyzőként a Fehéroroszországban,
Minszkben megrendezett Európa Bajnokságról egyéni formagyakorlatban és a
válogatott csapattagként csapatban is bronzérmes lett.
Mindezek miatt 2019-ben kiemelkedő eredményeire tekintettel Polák Leilát a
Magyar Karate Szakszövetség elismerésben részesítette ünnepélyes keretek között a
Stefánia Palotában Budapesten. Ezt követően pedig abban a megtiszteltetésben volt
része, hogy átvehette a Szeged Napja Rendezvénysorozat részeként a „Szeged
Sportolója” díjat a város vezetésétől.

Az egyesület hazai viszonylatban kiemelkedő versenyeredményekkel
rendelkezik, de fő célja változatlanul a közösség építése azok számára, akik
egészséges életmódjukat a kyokushin karate gyakorlásával szeretnék kiteljesíteni.
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