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Közhasznúsági jelentése
a 2013-es esztendőről
Bevezető rész:
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1. Számviteli beszámoló
A Tadashii Harcművészeti Sportegyesület 2013. évben gazdálkodásáról a vonatkozó előírások
alapján egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 595 ezer Ft, amely
megegyezik a saját tőke összegével. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete,
amely áll a mérlegből és az eredménykimutatásból.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben az Egyesület 153 ezer Ft költségvetési támogatást kapott magánszemélyek
jövedelemadójának 1%-os felajánlásából. A 2013. október 24-én jóváírt összeget az Egyesület
működési költségeinek fedezetére teljes egészében felhasználta.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az előző évhez képest az Egyesület tőkéje (vagyona) 51 ezer Ft-tal, a tárgyévi eredménnyel
növekedett. Az előző évek eredménye felhalmozott lehetővé tette az Egyesület tagjai edzőtábori
részvételének támogatását.

Megnevezés
Tőkeváltozás/Eredmény
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

Előző évi
összeg (eFt)
239

Tárgyévi
összeg (eFt)
544

305

51

Változás
%
eFt
228
305
17

-254

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 153 ezer Ft állami támogatásban részesült a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásából. Ez 100 ezer Ft-tal,
magasabb az előző esztendő 53 ezer forintos értékéhez képest.

6. A közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,
illetve összege
Az Egyesületvezető tisztségviselői részére kifizetés nem történt. Az egyesület munkáját
önkéntesek segítik.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
7.1 A sportegyesület alapvetően a kyokushin karate filozófiájának és
mozgásrendszerének oktatásával foglalkozik.
A kyokushin karate egy életforma, a testi fejlesztés mellett szellemi és lelki képzés is
megvalósul az életkori sajátosságok figyelembe vételével. 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 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.

7.2 A sportegyesület közösségépítő tevékenységével biztosítja az egy csapatba
tartozás élményét.
A 2013-as évben gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt és szenior korosztály is részt vett a
sportegyesület kyokushin karate edzésein. 2013. évben öt alkalommal szervezett az egyesület
a tömegsport szinten sportoló tagság számára közösséget építő rendezvényeket. Ezek között
szerepelt természetjárás, túrázás Magyarország egyik legszebb túraútvonalán, Dobogókőn,
nyári táborozás, játékos előadás szervezése év végén, évzáró vacsora a szülőkkel közösen, és
téli táborozás.

7.3 A tehetséges sportolók versenyzési lehetőségének megteremtése
A sportegyesület másik fontos célja a tehetséges sportolóknak felkészülési és versenyzési
lehetőséget biztosítani a szakmai szövetségen belül a hazai bajnokságokon, illetve a válogatott
keret tagjainak a külföldi világversenyeken is. A legfontosabb hazai versenyeken az egyesület
versenyzői mindig sikeresen vesznek részt. 2013. évben a sportegyesület négy hazai és négy
nemzetközi bajnokságra utaztatta versenyzőit. A nemzetközi versenyek közül két különböző
korosztálynak megrendezett utánpótlás Európa Bajnokságra delegált válogatott versenyzőket.
Két alkalommal nemzetközi szakmai továbbképzésen vettek részt tagjai, Kijevben illetve
Katowicében. A Balatonfenyvesen megrendezett edzőtáborban harmincnyolc fő vett részt.

A 2013-as évben a hazai versenyeken megszerzett bajnoki címek és helyezések mellett
nemzetközi eredményként egy férfi felnőtt bajnoki címet, valamint ifjúsági és junior leány
kategóriában is bajnoki címet sikerült elérni az egyesület versenyzőinek.
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Záradék:
A közhasznúsági jelentést a TADASHII Harcművészeti Sportegyesület közgyűlése
2014. május 9-ei ülésén elfogadta.
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MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2013. december 31.
A tétel megnevezése

adatok E Ft-ban
Előző év(ek)
helyesbítése

Előző év

A.

Befektetett eszközök

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

B.

Forgóeszközök

I.

KÉSZLETEK

II.

KÖVETELÉSEK

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

C.

Aktív időbeli elhatárolások

Tárgyév

0

0

0

544

0

595

544

Eszközök összesen

595

0

0

0

544

0

595

MÉRLEG Források (passzívák)
2013. december 31.
A tétel megnevezése

Előző év(ek)
helyesbítése

Előző év

D.

Saját tőke

I.

INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

II.

TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

IV.

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

G.

Passzív időbeli elhatárolások

V.

adatok E Ft-ban

544

Források összesen

0

595

239

544

305

51

0

0

0

0

0

0

544

0

595
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EREDMÉNYKIMUTATÁS
2013. december 31.

adatok E Ft-ban
Alaptevékenység

A tétel megnevezése

1. Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények
2.
értéke
3. Egyéb bevételek
- ebből: tagdíj, alapítótól
kapott befizetés
- támogatások

Vállalkozási tevékenység

Előző
Előző év(ek)
Tárgyév
év
helyesbítése

Előző
év

Előző
év(ek)
Tárgyév
helyesbítése

Összesen
Előző
év

Előző
év(ek)
Tárgyév
helyesbítése

1 112

1 429

1 112

1 429

1 059

890

1 059

890

53

153

53

153

1 112

1 429

1 112

1 429

1 112

1 429

1 112

1 429

807

1 347

807

1 347

807

1 378

807

1 378

807

1 378

807

1 378

305

51

305

51

305

51

305

51

305

51

305

51

4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ÖSSZES BEVÉTEL
A.
(1+2+3+4+5)
- ebből: közhasznú
tevékenység bevételei
6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások
- ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek
10.
ráfordításai
11. Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás
B.
(6+7+8+9+10+11)
- ebből: közhasznú
tevékenység ráfordításai
Adózás előtti eredmény
C.
(A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény (D-13)
Szeged, 2014. május 5.
P.H.

Kószó Ildikó
elnök

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A.

Központi költségvetési
támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

0

153

0

0

0

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

53

153
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Közhasznúsági melléklet 2013

1. A szervezet azonosító adatai
név:

TADASHII Harcművészeti Sportegyesület

székhely:

6723 Szeged, Tápai u. 26. I/2.

bejegyző határozat száma:

PK.60.139/2006/3.

képviselő neve:

Kószó Ildikó

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
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 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 2013-as évben gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt és szenior korosztály is
részt vett a sportegyesület kyokushin karate edzésein. 2013. évben öt alkalommal szervezett az
egyesület a tömegsport szinten sportoló tagság számára közösséget építő rendezvényeket. Ezek között
szerepelt természetjárás, túrázás Magyarország egyik legszebb túraútvonalán, Dobogókőn, nyári
táborozás, játékos előadás szervezése év végén, évzáró vacsora a szülőkkel közösen, és téli táborozás.
A sportegyesület másik fontos célja a tehetséges sportolóknak felkészülési és versenyzési lehetőséget
biztosítani a szakmai szövetségen belül a hazai bajnokságokon, illetve a válogatott keret tagjainak a
külföldi világversenyeken is. A legfontosabb hazai versenyeken az egyesület versenyzői mindig
sikeresen vesznek részt. 2013. évben a sportegyesület négy hazai és négy nemzetközi bajnokságra
utaztatta versenyzőit. A nemzetközi versenyek közül két különböző korosztálynak megrendezett
utánpótlás Európa Bajnokságra delegált válogatott versenyzőket.
Két alkalommal nemzetközi szakmai továbbképzésen vettek részt tagjai, Kijevben illetve
Katowicében.
A Balatonfenyvesen megrendezett edzőtáborban harmincnyolc fő vett részt. A 2013-as évben
nemzetközi eredményként egy férfi felnőtt bajnoki címet, valamint ifjúsági és junior leány
kategóriában is bajnoki címet sikerült elérni az egyesület versenyzőinek

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Kyokushin
karate oktatás. A magyar sport hagyományos szervezeti alapegységként a szabadidősport, a
versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés biztosítása. Tömegsport karate oktatás,
illetve a hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel biztosítása a tehetségeknek, versenysport
szintű tagoknak. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények, iskolák tanulói
részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése.
Tagjai, valamint az iskolák sporttevékenységének biztosítása. Versenyek, tanfolyamok szervezése,
továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és
sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása.
Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2013. évi V. törvénynek a Polgári Törvénykönyvről,
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

szervezetek működéséről és támogatásáról
2. § 20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt
közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;
Civil tv. 7. § (3) bek., Civil tv. 2. § 16. pont
Az egyesület közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
2004. évi I. törvény a sportról
Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a
nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja számon a sport által
elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő értékeit.
A közhasznú tevékenység célcsoportja:
Oktatási, nevelési intézmények, iskolák tanulói, a lakótelepen, és az egyesület környezetében élő
gyermektől szenior korosztály.
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Kb. 60-80 fő
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az egyesület tömegsport szintű edzéseit és rendezvényeit gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt
és szenior korosztály is látogatja. 2013. évben öt alkalommal került megrendezésre csapatépítő jellegű
szabadidős rendezvény, illetve a versenysport szintű tagoknak nyolc alkalommal biztosított
lehetőséget az egyesület versenyzésre. Ebből négy alkalommal hazai, illetve négy alkalommal
nemzetközi rendezvényre delegálta versenyzőit. Két alkalommal szakmai továbbképzésen vettek részt
edzői és vezetői, valamint egy nyári tábort rendezett az egyesület Balatonfenyvesen.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke*

Felhasználás
célja

0

-

Egyesületünk vagyona (saját tőkéje) tárgyévben növekedett, így a
felhalmozott vagyon (tőkeváltozás/eredmény) felhasználására nem
volt szükség
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

-

0

0

-

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

elnök

0

0

alelnökök

0

0

0

0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Előző év
(1)*

Tárgyév
(2)*

1 112

1 429

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt
összeg

53

153

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

1 059

1 276

807

1 378

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

807

1 378

K. Adózott eredmény

305

51

0

0

Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

G. Korrigált bevétel [B–(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)>0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban.
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