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A TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 

Közhasznúsági jelentése 

a 2011-es esztendőről 

 

 

 

1. Számviteli beszámoló 

 

Az Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról közhasznú egyszerűsített beszámolót állított össze. 

A mérleg főösszege 302 ezer Ft, amely megegyezik a saját tőke összegével. A részletes 

kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, amely áll az egyszerűsített mérlegből és a 

közhasznú eredménylevezetésből. 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

 

Tárgyévben az Egyesület 94 ezer Ft költségvetési támogatást kapott magánszemélyek 

jövedelemadójának 1%-os felajánlásából. A 2011.10.25-én jóváírt összeget az Egyesület 

működési költségeinek fedezetére teljes egészében felhasználta. 

 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 

 

Az előző évhez képest az Egyesület tőkéje (vagyona) 95 ezer Ft összeggel, a tárgyévi 

eredménnyel növekedett. Ez 176 ezer Ft-os növekedést jelent az előző év 

vagyoncsökkenéséhez képest. 

 

Megnevezés 

Előző évi 

összeg 

(eFt) 

Tárgyévi 

összeg 

(eFt) 

Változás 

% eFt 

Tőkeváltozás/Eredmény 288 207 -28 -81 

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 

(közhasznú tevékenységből) 
-81 95 -217 176 

 

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

Az Egyesület nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 

 

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 

önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 

támogatás mértéke 

 

Az Egyesület 94 ezer Ft állami támogatásban részesült a személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásából. Ez 11 ezer Ft-tal, 

10%-kal kevesebb az előző esztendő 105 ezer forintos értékéhez képest. 

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege 

 

Az Egyesület vezető tisztségviselői részére kifizetés nem történt. 



 

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

 

 

7.1 .A Kyokushin karate filozófiája és nevelési forma hozzájárul a fiatalok mentális 

és fizikai fejlődéséhez, ami egy egészségesebb életszemléletet biztosít. 

A sportegyesület egyik legfontosabb 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 kor által kitermelt problémák felé. Ez a 

harcművészeti ág kiválóan alkalmas arra, hogy közvetítse a fiataloknak és idősebb 

korosztályoknak is a helyes életmódot, a rendszeres sport fontosságát. A sport sikerélményt 

nyújt azáltal, hogy az egyén önmagához képest tud fejlődni és kibontakozni. A 2011-es évben 

hat éves kortól egészen a senior korosztályig minden korcsoport képviseltette magát a 

sportegyesület kyokushin karate edzésein. 2011. évben három alkalommal szervezett az 

egyesület a tömegsport szinten sportoló tagság számára közösséget építő rendezvényeket, 

melyen esetenként negyven-ötven fő vett részt. 

 

7.2 A tehetségek kibontakoztatása az utánpótlás nevelésben. 

A másik legfontosabb célja a sportegyesületnek, hogy a tehetséges sportolóknak felkészülési 

és versenyzési lehetőséget biztosítson a szakmai szövetségeken belül a hazai bajnokságokon, 

illetve a válogatott keret tagjainak a külföldi világversenyeken is. A legfontosabb hazai 

versenyeken az egyesület versenyzői mindig sikeresen vesznek részt. A Diákolimpián és a 

felnőtt Magyar Bajnokságon is részt vettek az egyesület versenyzői.  

Ezen túlmenően pedig 2011. évben a sportegyesület hat hazai és három külföldi bajnokságra 

utaztatta versenyzőit. Egy külföldi edzőtáborban öt fővel és egy hazai edzőtáborban tizenhét 

fővel képviseltette magát. 2011. október 1. napján a sportegyesület rendezésében Országos 

Bajnokság került lebonyolításra közel 180 versenyző részvételével.  A 2001-es évben pedig 

először jutott ki két korosztályos válogatott versenyző a Világbajnokságra Japánba. 

 

7.3  A közhasznú tevékenység tárgyi feltételei 

A sportegyesület közhasznú tevékenységet (kyokushin karate edzés, oktatás) folytat az általa 

bérelt tornaterem helyiségben. A beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet nem 

végzett. Két fő oktató társadalmi munkában tevékenykedett a sportegyesületben, 

alkalmazottakat nem foglalkoztatott. 

 



7.4 A színvonalas munka biztosítéka a továbbképzés 

Oktatói és tagjai két alkalommal vettek részt az országos szakszövetség által rendezett, illetve 

egy alkalommal külföldön megrendezett szakmai továbbképzéseken. 
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Záradék: 

A közhasznúsági jelentést a TADASHII Harcművészeti Sportegyesület közgyűlése  

2012. május 11-ei ülésén elfogadta. 
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Közhasznú eredménylevezetés 

    

 
adatok ezer forintban 2010 év 2011 év 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 802 931 

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 802 931 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d) 105 94 

a) alapítótól     

b) központi költségvetésből     

c) helyi önkormányzattól     

d) egyéb (SZJA 1%) 105 94 

2. Pályázati úton elnyert támogatás     

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 177 213 

4. Tagdíjból származó bevétel 519 624 

5. Egyéb bevétel 1 0 

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek     

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0 

1. Pénzügyileg rendezett bevételek     

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek     

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 802 931 

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0 

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 883 836 

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 883 836 

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások     

3. Ráfordítást jelentő elszámolások     

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások     

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások     

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások     

3. Ráfordítást jelentő elszámolások     

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások     

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2) -81 95 

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) -81 95 

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 0 0 

H. Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2) 0 0 

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 0 0 

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 0 0 

I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ± H/2 0 0 

J. Fizetendő társasági adó 0 0 

K. Tárgyévi eredmény -81 95 

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -81 95 

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0 
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Egyszerűsített mérleg  

    

 
Eszközök (aktívák) 

  

 

adatok ezer forintban 2010 év 2011 év 

A. Befektetett eszközök 0 0 

I. Immateriális javak     

II. Tárgyi eszközök     

III. Befektetett pénzügyi eszközök     

B. Forgóeszközök 207 302 

I. Készletek     

II. Követelések     

III. Értékpapírok     

IV. Pénzeszközök 207 302 

  Eszközök összesen 207 302 

    

 
Források (passzívák) 

  

 

adatok ezer forintban 2010 év 2011 év 

C. Saját tőke 207 302 

I. Induló tőke/Jegyzett tőke     

II. Tőkeváltozás/Eredmény 288 207 

III. Lekötött tartalék     

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -81 95 

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 

D. Tartalék     

E. Céltartalékok     

F. Kötelezettségek 0 0 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek     

II. Rövid lejáratú kötelezettségek     

  Források összesen 207 302 

    

 
Tájékoztató adatok 

    

 
adatok ezer forintban 2010 év 2011 év 

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 0 

1. Bérköltség 0 0 

  ebből: -megbízási díjak 0 0 

             -tiszteletdíjak 0 0 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 

3. Bérjárulékok 0 0 

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 704 883 

C. Értékcsökkenési leírás 0 0 

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 0 0 

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 0 
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