
Közhasznúsági Jelentés 

a Tadashii Harcművészeti Sportegyesület  

2010-es 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 2010. évi tevékenysége: 

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

beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet nem végzett.  

 

A 2010-es évben is átlagosan 60 fő látogatta az edzéseket, 2 fő oktató társadalmi munkában 

tevékenykedett a sportegyesületben, alkalmazottakat nem foglalkoztatott. 

Az Egyesület kiadásai meghaladták a bevételeket, így 81 ezer forint 

veszteséggel zártuk a 2010-es évet. A keletkezett tárgyévi 

forráshiányt az előző év (évek) pénzügyi többletéből tudtuk fedezni.  

2010. januárban, majd szeptemberben is emelkedett a 

tornaterem-igénybevétel egységára, így összességében 27 százalékkal, 

492 ezer forintról 627 ezer forintra növekedett a bérleti díj. 

2010 szeptemberében az Egyesület által rendezett versenyen indulók 

nevezési díjából 177 ezer forint bevétel keletkezett. A verseny 

szervezésére 112 ezer forintot fordítottunk. 

A tavalyi évhez hasonlóan 2010-ben is részesültünk magánszemélyek 

jövedelemadójának 1%-os felajánlásából. 105 ezer forint került 

jóváírásra. 

 

A 2010-es évben a sportegyesület 7 hazai és 3 külföldi bajnokságra utaztatta versenyzőit. Egy 

külföldi és egy hazai edzőtáborban képviseltette tagjai által magát. 

Oktatói és tagjai két alkalommal vettek részt az országos szövetség által, illetve egy 

alkalommal külföldön megrendezett szakmai továbbképzéseken. 

2010. évben két alkalommal vettek részt az egyesület más sportágakkal közösen jótékonysági 

gálán, illetve a Harcművészek a Gyermekekért Mozgalomban. 

 

A Sportegyesület 2011. évi tervei: 

A sportegyesület bevételeit 2010. évben a tagok edzési lehetőségének biztosítására és a 

közhasznú tevékenység feltételeinek biztosítására kívánja fordítani. 



Az esetlegesen támogatók által nyújtott támogatást a tehetséges versenyzők hazai és külföldi 

versenyen történő részvételének segítésére kívánja fordítani az egyesület, nevezési díjak, 

illetve utaztatási költség formájában. 

Továbbra is tervezi az egyesület oktatóinak szakmai továbbképzését, edzőtáborokban való 

részvételét segíteni. 

Kiemelt fontosságú cél, hogy az egyesület három főt delegáljon a X. Jubileumi 

Világbajnokságra, Japánba versenyzőként, illetve két fő edzőt tudjon utaztatni ugyanide 

szakmai továbbképzésre.  

Az egyesület az év második felében ismét egy nemzetközi szintű bajnokság megrendezését 

vállalta fel a szakmai szövetségben. 

Részt kíván venni a Harcművészek az Egészséges Gyerekekért Mozgalomban, melyben 

jótékonysági rendezvényekben működik közre. 

 

 

 

Közhasznú egyszerűsített beszámoló 

 
2010 év 
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6724 Szeged, Tápai u. 26 I/2 

 

Bírósági végzés száma: Pk.60.139/2006/3. 

 

Adószám: 18477175-1-06 

 
 

 Közhasznú eredménylevezetés 

    

 adatok ezer forintban 2009 év 2010 év 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 825 870 

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 825 870 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d) 108 105 



a) Alapítótól     

b) központi költségvetésből     

c) helyi önkormányzattól     

d) Egyéb 108 105 

2. Pályázati úton elnyert támogatás     

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0   177 

4. Tagdíjból származó bevétel 707 519 

5. Egyéb bevétel 10 1 

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) 825 802 

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

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 704 883 

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 704 883 

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) 121 -81 

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 121 -81 

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 121 -81 

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 121 -81 

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

 



 

 Egyszerűsített mérleg  
    

  Eszközök (aktívák)                                                   adatok ezer forintban 2009 év 2010 év 

A. Befektetett eszközök 0 0 

I. Immateriális javak     

II. Tárgyi eszközök     

III. Befektetett pénzügyi eszközök     

B. Forgóeszközök 288 207 

I. Készletek     

II. Követelések     

III. Értékpapírok     

IV. Pénzeszközök 288 207 

 Eszközök összesen 288 207 

    

 Források (passzívák)                                                 adatok ezer forintban 2009 év 2010 év 

C. Saját tőke 288 207 

I. Induló tőke/Jegyzett tőke     

II. Tőkeváltozás/Eredmény 167 288 

III. Lekötött tartalék     

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 121 -81 

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 288 207 

    
    

 Tájékoztató adatok 
    

 adatok ezer forintban 2009 év 2010 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 

 


