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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 4

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
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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

5 28

5 28

2 318 1 490

2 318 1 490

2 323 1 518

1 970 1 390

1 442 1 970

528 -580

171

171

182 128

2 323 1 518
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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

1 598 639 1 598 639

397 381 397 381

50 258 50 258

47 11 47 11

1 645 650 1 645 650

1 645 650 1 645 650

1 039 518 1 039 518

41 704 41 704

37 0 37 0

8 8
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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

1 117 1 117 1 2301 230

1 117 1 230 1 117 1 230

528 -580 528 -580

528 -580 528 -580

528 -580 528 -580

427 252 427 252
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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

a karatékák oktatása, nevelése

gyermek,serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt korosztályok

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 427 252

427 252

427 252

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

1 645 650

427 252

1 218 398

1 117 1 230

41 704

1 117 1 230

528 -580

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

252

252

252

252

0

252

0

252
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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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Gyönglös, 20I5. április 24.

összeállította:



Szakmai tevékenvsée:

Rengeteg eseményt és élményt hagltunk magunk mögött az elmúlt év során. 20]4-ben az
edzések az edzéstervnek megfelelően folytak Pol Péter, Janes Zsolt, és Tóth Miktós vezetése

meilett, alkalmanként Dr. Berecz Kálmán segítségével, Augusztus volt az eglleriüli hónap,

amikor szüneteltettük az edzéseket az Egri {tti sporttelepen.

A 20l4-es év során is nagl hangsútyt _fektettütlk a lratálcra, azoknak megtanulására, illene
értelrnezésére. Az éves edzésten, magába fogtalta mind a 25 Shotokan katát. Á kumite

glakorlásót tekintve szintén átfogó gyakorlást jelentett a 20]4-as esztendő. Az alap Sanbon

KumitelŐl egészen a JYu kumitéig, a lccnat és szabad harc minden fajtáját gyakoroituk az év

folYamán. Az edzésterv a tradicionális karate tanulúsi folyamatnak megfelelően épült fel, és

az edzések is ebben a szeilemben folytak.A technikai szint emelkedését jól mutatja az eg)re
rnagasabb Öufokozatok száma a sporteglesületben, A 20]4-es évben a kisebbek heti 2 x t,5
Órás, a nagiobbak heíi 2 x 2 órás edzéseken tudtak fejlődni. Sok kombinációs és páros
g,,akorl at s e gítette é s tette színe s ebbé a t echnikai fej lődé st,

A Shotokan irarate harcművészetét nem csak a fizilcai glakorlatok szintjén, hanem

annak erkölcsi vonatkozását beleérne is kezdi elsajátítani a csoport.

Áz ettkai és erkölcsi szabályokon tút (köszönés, tiszteletadás, megszólítás, stb), sokat

glakoroltuk a Dojo Kun4, annak mögöttes tartalmát, valamint az eg/es katák jelentését.

Ezáltal rengeteget.fejlődatt a csapart fegyelme, kitartása, és akaratereje.

Edzőtáborok:

Tavasszal, a haglományos Palóc-Sawada edzőtúbor került megrendezésre, melyen az MKSE
tagjai kt;zt;l ]a íő vett részt. Sawada mester, hag,,ományakhoz híven, szakmailag magas

színvonalú programma! kápráztatta el az orszóg karatékait. Júliusban ismét találkozhattunk

Sau;ada mesterrel, aki Izumia mesterrel eg,lütt tartott edzéseket. A Maglar JKA Karate

Szövetség szokásos GAssHuKu edzőtáborában 8 Jővel képviseltettük magunkat. Sawada és

Izumia mesterek ismét bemutatták, hogy milyen is az eredeti JKA korate edzés. Technikai

tudósunk és erőnléti kepességünk emelkedése mellett, akaratunk is megedzette. A magas szintű

tábort egl nemzetközi verseny zárta,



Áz augusztusi Palóc edótúbor a Balaton partján, Balatonfenyvesen került megrendezésre.

LŐrikCsaba 5. danos és JÓzsa Barnabás 4. rJanos mesterekvezetésévelfolyt anapi 2-3 edzés,

Á BalatonfenYvesi edzőtáborban 16 Jő vett részt. Ezúton ls köszönöm a részvételr
mindazolrrtah akik energiát, pénzt és szabadidőt áldoztak arra, hogy magukat
továbbfej l e s szék ezeken a r endemé nyeken,

Yer s e n}le k ért é ke l é s e :

2014-ben 2 versenyen vettünk részt, az lppon Shobu Mag1,,ar bajnokságon, és a Fujinaga
kupún, Á versenyek magas színvonalúak voltak, karatékaink kazat Bodócs Dániel, szabó
Ánna, Horváth Zalán, Szabó RÓbert és Fehér Eva erősítette az MKSE színeiben a mezőnyt,
KÜtÖn szeretném kiemelni Bodócs Dónielt és Szabó Annát. Dani mincíkét versenyen részt vett,

és a Fujinaga kuPán knta és kumite versenyszámban is aranyérmet hozott el. Anna szintén
mindíét versenyszámban alnanyérmet hozoít el a Fujinaga kupárót.

Áz eredménY kÖszÖnhető nem csak a karatélralcrtak, hanem szüleilcnek is, akik hajlandóak
voltak idejÜket áldozni. BÍráskodás tekintetében a sportegyesület tobb alkalommal is állított ki
bírókat az évközi versenveken.

Vizsqdk értékelér.,

2014-ben is alaPvetően 2 alkalmuk volt a karatékálcnak vizsgázni. Az MKSE keretein beliil,
illetve a Balatonfenyvesi edzőtáborban. Á íeljesség igénye nélkal c,sak a magasabb
Óu{okozatokat ftarna övet) említve, Szabó Marcell és Rucska Dániel szintén 3. Kyufokozatot
és Fehér Evi 2- tryufokozatot szereztek. Gasshuku edzőtáborban Nagl István tervezett l. Dan

fokozatot szerezni, de egl szerencsétlen sérülés tiatt erről le kellett mondania. Ezúíon is
gratulálok minden sikeresen vizs gázónak.

Jelenleg az eglesület három fő edzővel és négl fő alapfoku edzővel és l .fő sportmenedzserrel
bÜszkélkedhet. Janes Zsolt ,,A" fokozatú vizsgázíatói engedéllyel rendelkezik.
ÜrersenYbírói fokozattal l<et fő rendekezik: Janes Zsolt WKF ,,tr B" és Ippon Shobu ,,B,,,
valamint nemzetközi IS bírói ,,D" i TÓth Miklós WKF ,,SA'' és lppon Shobu ,,C''.
janes Zsolt nemzetkjzi instruaori fokozattal is btiszkélkedhet. Ezúton is szeretnék gratulálni
az elérl eredményekhez.Edzői tovóbbképzésen Janes Zsolt, Tóth Miklós és Pol péter vettek
részt az év folyamán.
.Ianes Zsoltnak a 20]4-es évben lehetősége volt eljutni Japánba is, ahol rengeteget tanulhatott
a JaPán mesterek színvonalas edzésein, illetve megtekinthette a vilógkupát is.



Á Magtar JKA Karate Szövetség szalcrnai vezetése nóhány éwel ezelőtt kinyitotta a
kaPut a nemzetkÖzi Ínstruktori képzésekben való résnétel és nemzetközi minősítések
meg,szerzése előtt. Megfelelő szalcrnai szint elérése esetén ez a lehetőség rnindenki etőtt
nyitva le sz.

Fdzéslútogatottság:
Az év folYamán aZ edzéseket ]5-2a íő lótogatta, ebben jelentős változás 1lem
következett be.

Péuzügvek:
A sparteglesület éves teru alapján gazdőlkodih, mely tervet a
történt ez 20l4-ben is. A 2014. évi kiadásokat és bevételeket a
tartalmazza.
A kahségeink legnaglabb részét a terembérleti díi teszi
döntésének megfeleleően növekedeu 2750 Ft/óra-r|ót 2015.
t ovú b bi n öve kedé s s el nettg s zómo l un k

kOz g7,,űlé s llag1,1 j óv á, így
közhas znús ági me llékle t

ki. Az Önkormányzal
éure 2805 Ft/órd-ro,

Á sPorteg,lesÜlet létszámának növelésére több alkalommal hirdetéseket adtunk frt,illefue csatlakoztunk a Mátrai Erőmű ZRt Egészségmegőrző Prograrnjához, ami
először 2a] 5-ben érezteti hatását.
Áz ÖnkarmánYzattól támogatást nem kaptunk. Az SZIA 1 %-ból 252.32CI Ft-ot sikerült
Ósszeglűjteni, a befolyt összeget a közltaszntlsági mellékletben részletezettek szerint
ltasználtuk fel (P K 1 4 2).

Ósszeezés:
2Ű]4- évről elmondhatjuk, hagt szalcrnailag és pénzügllileg tovább erősödött az
egtesÜlet, Áz éves munkából dantően az elnökség és aktívabb tagok veszik ki részüket
mind az edzések, mind c verseytyek, mind az edzőtáborok vclnatkozásában.

, GZ eg/esÜlet tagjainak összetartozúsúí erősíteni kell kazas megmozdulásokkal,
r e rcde zv é nye kke l (kir ándul ás, túr a, v er s e ny, e dz őtáb or, s t b. )

- a sporteg3lesület létszdmának emelésére még naglobb hangstityt ketlfektetni
- GYÖng,'Ös város egy Új sportkoncepció kialakítóstíba kezdett, aminek az
eredményei az idén még nem érződruek

- szalunailag tovább kell f,ejlŐdnünk, a fiatat karatékak eté megfelető célokat kelt
kitűzni, az utánpótlás nevelést erősíteni kell

- az edzőink szakmai fejlődése biztosítoű, fenn keü tartani az aktivitúst a s4,öveíség
szakmai munkdjdban

- iovábbra is meg kell őrizní a közhasznúsúgi rninősítésünket
- az SZJA 1 % , ból naglobb összegű bevételt kell elérnünk, növelni kell a
Pro4agandát és a tagok mindeg,likéhez el kell juttatni az adószámunkat
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