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PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. és korábbi évek

10 Egri Törvényszék 2 0 1 5

Mátrai Karate-do Sportegyesület

Gyöngyös3 2 0 0

Batthyány tér

24

1  P K 1 9 9 3 2  6 0 1 3 7  

1 0 0 1 8 5 0     

1 8 5 7 1 3 2 7 1 1 0

Janes Zsolt

2 0 1 7 1 2 1 0Gyöngyös

Ny.v.:6.6 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.01.01 19.43.52



Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
    (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. és korábbi évek

Mátrai Karate-do Sportegyesület

28

28

1 490 1 603

37

1 490 1 566

1 518 1 603

1 390 1 099

1 970 1 390

-580 -291

260

260

128 244

1 518 1 603
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Szervezet neve:

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. és korábbi évek

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

ebből:

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (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

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- támogatások

Mátrai Karate-do Sportegyesület

639 1 880 639 1 880

381 672 381 672

258 508 258 508

11 2 11 2

650 1 882 650 1 882

650 1 882 650 1 882

518 2 083 518 2 083

704 62 704 62

8 28 8 28

0 0 0 0
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. és korábbi évek

Mátrai Karate-do Sportegyesület

1 230 1 230 2 1732 173

1 230 2 173 1 230 2 173

-580 -291 -580 -291

-580 -291 -580 -291

-580 -291 -580 -291

252 508 252 508
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. és korábbi évek

3 2 0 0 Gyöngyös

Batthyány tér

24

2  1  P K 6 0 1 3 7  1 9 9 3

1 0 0 1 8 5 0     

1 8 5 7 1 3 2 7 1 1 0

Janes Zsolt

sport

karatékák oktatása, nevelése

gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt korosztály

34
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Szervezet neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. és korábbi évek

Mátrai Karate-do Sportegyesület

Shotokan karate oktatás 252 508

252 508

252 508

0 0

0 0

0 0
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

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

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. és korábbi évek

Mátrai Karate-do Sportegyesület

650 1 882

252 508

398 1 374

1 230 2 173

704 62

1 230 2 173

-580 -291

20 20
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. és korábbi évek

Mátrai Karate-do Sportegyesület

508

264

264

508

31

233

244

508
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. és korábbi évek

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

10 Egri Törvényszék
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20I 5. évi íevékenvséeéről

Gyönglös, 201ő. február 05.

osszeállította:



Szakuai beszómoló:

Rengeteg eseményt és élményt hagltunk magunk mögött az elmúlr év során. 20]5_ben az
edzések az edzéstervnek megfelelően folytak Janes zsolt, Tóth Miklós és pol péter vezetése
mellett, alkalmanként Dr, Berecz Kálmán segítségével. Augusztus volt az eg,ledüli hónap,
amiknr szüneteltettük az edzéseket az Egri űti sporttelepen.

Á 2Ű]5-Ös év során is nagl hangsúlytfektettünk a katálcra, azoknak megtanulására, illetve
értelmezésére. Az edzéstervben irijetött katákat és a kumitét glakoroltuk. Áz alap Sanbon
Kumite-től egészen a Jyu kumite-ig, a katatt és szabad harc minden fajtáját glakoroltuk az ét,

.folYamán. Áz edzésterv a tradicionólis karaíe tanulási folyamatnak megfetelően épült fel, és
az edzések is ebben a szellembenfolytak.

!eshnjkai&í!§dé§;

Á technikai szint emelkedését jól mutatja az eg/re magasabb öufokozatok szóma a
SPorteg/esÜletben. A 20]S,es évben heti 2 x 2 órás edzéseken tudtakfejlődni a karatékák. Sok
knmbinúciós és Páros gtakorlat segítette és tette színesebbé az edzéseket,

Emellett Újabb színt hozott a §porí eglesület életébe, hogy önvédelmi tanfblyam is indult.

Er ka l c s i, e tikai _fei l ődé s :

Az etikai és erkÖlcsi szabályok tekintetében a felnőttek tudnak pétdaként állni a fiatalabbak
előtt (IÚszÖnés, tiszteletadás, rnegszólítás, stb). Érrclmeztük a Dojo Kun-t, illetve a karate 20
alaPelvének rcbb pontját, qnnak rnögöttes tartalmát. Ezáttat íejtődött a csoport fbg,,elme,
kitartása, és akaraterej e.

Edzőtáborak:

Tavasszal, a hagtományos Palóc-Sal,vada edzőtábor került megrendezésre, melyert az MKSE
íagiai lrtizüI 10 "tr vett részt. Sawada ntester, hagyományokhaz híven, szalonailclg magas

színvonalú progrűmmal kápráztatta el az ország karatékáit. hiliusban ismét találkozhattunk

Sawada mesterrel, aki lzumia mesterrel eg,lütt tartott edzéseket, Á Magtar JKÁ Karate
SzÖvetség szokásos GAS1IIUKv edzőtáborában 5 /ővel képviseltettük magunkai. Sawada és

lzumia mesíerek ismét bemutatták, hogl milyen is az eredeti JKA karate edzés. Technikai
tudásunk és erőnléti lrepességtink emelkedése mellett, aknratwnk is megedzette. A magas szintű
tábort egy nemzetközi verseny zárta.

Y



Áz auguszíusi Palóc edzőtábor a Balaton

l,őrik Csaba 5. danos és Józsa Barnabás 4.

Á BuI atonfenyve s i edzőtáborban 1 0 fő veil ré szt.

p artj án, B al at onfenyv e s e n került me gr e nde z é s r e.

danos mesterekvezetésévelfolyt a napi 2-3 edzés.

tr/izsgák értékelése:

2a]S-ben is alapvetően 2 alkalmuk vrslt a karatékaknak

illeh,e a Balatanfenyvesi edzőtáborban. Többen is sikere,s

öufokozatra.

vizsgázni az MKSE keretein belül,

vizsgát tettek, és léptek magasabb

ildzői, bírói, vizsgáztatói beszámoló :

,Íelenleg az egYesület hórorn JŐ edzővel és négl fő alapfokú edzővel és 1 _{ő sporímenetlzserrel
btiszkélkedhet.Janes Zsolt ,,A" fokozatú ,*izsgáztaíói engedét|,-el rendelkezik.Verseny1tírói
fokozattal két JŐ rendekezik: Janes Zsolt WKF ,,I/B" és lppon Shobu ,,B,,, valamint
nemzetközi IS bírói ,,C" ; Tóth l,Iiklós WKF- ,,SA', és lppon Shobu .,C''"
Á Maglar JKA Karate Szövetség szakmai vezetése néhóny éwel ezelőtt kinyitotta a
kaPut a nemzetkÖzi instruktori képzésekben való részvétel és nemzetközi minősítések
megszerzése előtt. Megfelelő szaÍcrnai szint elérése esetén ez a lehetőség minclenki előtt
nvitva lesz. A 20I5. júliusában megrendezett nemzetközi nllári edzőtáborba,n Jcnes
zsolt sikeres nemzetközi instruklori, vizsgóztatói és bírói vizsgát tett.

Edzői tavábbkéPzésen Janes Zsolt, Tóth Miklós és Pol Péter vettek részt az év folyamán.

Edzés látogatottság:
Áz év során az edzéseket kb, 15-2a Jő Mtogatía, Áz év folvamán az edzésre járók
létszámában jelentős vóltozás nem következett be,

Fénzügvek:
Á sporieglesület éves terv alapján gazdálkodik, mely terllet a kazgúlés kagy jóvá, íg,,
történí ez 20IS-ben is" Á 2015. évi kiadásokat és bevételeket a köihasznúsigi mettékíát
tartalmazza.
A terembérleti díj az Önkormúnyzat döntésének megfeteleően növekedett, mely 2805
Fí,/óra volt, 2016. évre 2860 Ft/óra tett.
Á sPorteglesület létszámának növelésére több alkalommal hirdetéseket adtunk fet,illetve csatlakoztunk a Mátrai Erőmű ZRt Egészségmegőrző Programjóhoz, amí
először 20] 5-ben éreztette hatását t26.000Ft bevételt jelentett.

Áz önkarrnányzattól támogatóst nem kaptunk, Áz SZIA 1 %-bót 508.094 Ft-rlt sikel"ült
Összeszedni. A befolyt összeget a közhasznúsági metlékletben részletezettek szerint
használtuk íel (pK I 4 2).

Y



Többszöri felülvizsgálat, fellebbűs, és a Debreceni ítétőtábla döntése értelmében

Y:':Y:::telYnttc ?r,Új 
tö7éwi e!őírfolertak megfetelve megőrizte a közhasznúsági

minősítését, társadalmi elismertségünk ezzel nűbbra is megmaradt. A tagságot
tovább kell erősíteni és munkónk színvonalát tovább kell emelni.

ö;,!szegzés:
Osszegeme 2a]5- éu_ről elmandhatjuk, hog,l szakmailag tovább erősödött az eg,lesület,
Áz é'ses munkából dÖntően az elnökség éi az aktívabb}agok veszik ki részüket mind az
edzések, mind a versenyek, mind prálg az edzőtáborok vonatkozásóban. A fiatatoka"ersenYeztetésére nagtobb Ítangsúlyt kell Jbktetni, amihez az eszközeink, foirásainkrendelkezésre állnak.

2ü!ő" évi program, céljaink, feladataink:
- üz €w^esület íagjainak összetartozását erősíteni kell közös megmozdulásokkal,

r e ndez,pényekkel (kirándulás, túra, v er s etry, e dzőtá bor, stb, )
- a sPorteg/esÜlet létszúmdnak emelésére még nagyobb hangsúlyt kelt fektetni- GYÖng,lös vóros egy új sporíkoncepciá Űáu*tdraio kezdeŰ, aminek aí,
eredményei az idén még nem érződnek

- szalwnai fejlődésÜnkre tovúbbra is nagy hangsúlyr kell fektetnünk, a fiatalketratékák e!é megfelető célokat ketl kitűzii, az utinpótlás nevelést erősíteni kell'az edzőink szakmaí fejlődése biztosított, fenn keil mrrani, illeíve növelni kett az
aktivitlíst a szövetség szakmai munkdjúba,n

- továbbra is meg kell őrizni a közhasznúsúgi minősítésünkeí
- az SZJÁ I % - ból naglobb összegű bevételt kell elérnünk, növelri kell a
propcgandát és a tagok mindeg,likéhez el kell juttatni az adószámunkat
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