
Közhasznúsági Jelentés 

a Tadashii Harcművészeti Sportegyesület  

2006-os évi működéséről 

 

A Tadashii Harcművészeti Sportegyesület a Csongrád Megyei Bíróság 2006. október 13.-án 

kelt Pk. 60.139/2006/3 számú bejegyzésének jogerőre emelkedése alapján, 2006 november 3.-

án kezdte meg működését, mint közhasznú sportszervezet. 

 

A Sportegyesület célja: 

 - Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése

 - A szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés 

biztosítása. 

 - A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények, iskolák tanulói 

részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának 

segítése. 

 - Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, valamint 

közösségi programok szervezése  

 - Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.  

 - A Sportegyesület biztosítani kívánja bárki számára a sportolás, testedzési lehetőséget a 

sportegyesület szakosztályai által szervezett edzéseken díjazás ellenében. 

 - A Sportegyesület céljának tekinti a tevékenysége szakmai színvonalának folyamatos 

emelését. 

 - Célja a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett 

sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel.  

 - A tagsági viszonnyal rendelkezők sportbeli képzése, korszerű felkészülésének 

biztosítása, számukra házi és nyílt sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése. 

 - Együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja a magyar sport 

előmozdítása. 

 - A Sportegyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a 

sportegyesület hagyományainak ápolása. 

 - Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi 

sportegyesületekkel, szervezetekkel.  



 - Az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai 

megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása. 

 - A sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, 

ezek támogatása; 

 - A lakótelepen kialakuló szabadidős csoportok, szervezetek működésének támogatása, 

irányítása, szervezés. 

 

A Sportegyesület 2006. évi tevékenysége: 

 - A sportegyesület közhasznú tevékenységet folytat az általa bérelt helyiségben. - A 

beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet nem végzett.  

 - A 2006-os évben átlagosan 40 fő látogatta az edzéseket, 2 fő oktató társadalmi 

munkában tevékenykedett a sportegyesületben, alkalmazottakat nem foglalkoztatott. 

 - A 2006-os évet pozitív eredménnyel zárta. A pozitívumot sporteszközök, 

sportfelszerelések vásárlására kívánjuk fordítani, ezen kívül pedig a versenyszerűen sportolók 

versenyeztetésének támogatására kívánja az egyesület fordítani. 

 - A 2006-os évben a sportegyesület 2 hazai és 2 külföldi bajnokságra utaztatta 

versenyzőit, illetve egy hazai edzőtáborban képviseltette tagjai által magát. 

 - Oktatói és tagjai három alkalommal vettek részt az országos szövetség által 

megrendezett szakmai továbbképzéseken. 

 

A 2006 évi tevékenység eredménye az alábbiak szerint alakult: 

Pénzeszközök: 

Az Egyesület fordulónapi folyószámla egyenlege 13 eFt, készpénz állománya 83 eFt. 

 

Saját tőke: 
A saját tőke összege a tárgyévi közhasznú eredményből adódóan 96 eFt. 

 

Bevételek 
Tagsági díj magánszemélyektől: 36 eFt 

Alaptevékenység közhasznú bevételei: 83 eFt 

Bevételek összesen: 119 eFt 
 

Kiadások: 

Irodaszerek, nyomtatványok: 16 eFt 

Egyéb, anyagok („oklevél keret”): 5 eFt 

Bankköltség 2 eFt 

Kiadások összesen: 23 eFt 
 

Tárgyévi közhasznú eredmény: 96 eFt 


