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SHINBUKAN EGYESÜLET  
 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 
 

2009. ÉV 
 
 

      
I. A SHINBUKAN EGYESÜLET  BEMUTATÁSA 
 
A Shinbukan Egyesület (továbbiakban SBK) 2004. február 01-én alakult. 
Jelenlegi székhelye: 2045 Törökbálint, Diófa u. 1. 
 
Az SBK fő tevékenységi köre: Az SBK feladata a japán harcművészeti irányzatok (kendo - 
tradicionális japán kardvívás, iaido, naginatado, jodo - tradicionális japán botvívás) 
sportegyesületi jelleggel, szakosztályokon belül való gyakorlása, a sporttevékenység 
szervezése, annak feltételeinek megteremtése. Az SBK célja ezen sportágak magyarországi 
meghonosítása, megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, sportversenyek, edzőtáborok 
szervezése, támogatása. Célja továbbá az egészséges életmódra nevelés, kulturális nevelés, a 
magyar és a japán nép közötti kapcsolatok ápolása.  
 
Az SBK tagja lehet minden olyan magyar és külföldi természetes személy, aki az alapszabály 
rendelkezéseivel egyetért. Az SBK vagyona az egyesületi tagdíjakból és egyéb 
támogatásokból áll.  
 
Az SBK bírósági bejegyzésétől - 2005.02.10-től- közhasznú szervezetként működik. 
 
A könyvvezetés: Az SBK kettős könyvvezetést alkalmaz, melynek során érvényesíti a 
számviteli alapelveket. A könyvelés számítógépen könyvelőprogrammal történik. A 
tevékenység során előforduló vagyoni, jövedelmi helyzetre kiható eseményekről, a 
tulajdonban levő eszközökről és azok forrásairól, valamint a saját tőkében bekövetkezett 
változásokról folyamatos, zárt rendszerű nyilvántartást vezet az SBK és azt a naptári év 
végével zárja. 
 
 
II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ: 
 
Az SBK a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves 
beszámolóját készít a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően. Eredménykimutatását 
„A” típusú összköltség eljárással készíti. 
 
A 2009. évi üzleti év 2009. január 01-től 2009. december 31-ig tart. 
 
A mérlegkészítés időpontját az SBK 2010. február 15. napjában határozta meg. 
 
Az SBK éves számviteli beszámolója a mellékelt mérlegből és eredménykimutatásból áll. 
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III.  A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA: 
 
Az SBK a 2009. évben  154 eFt központi költségvetési támogatást kapott.  
  
Felhasználási területe: működései költségek: terembérlés - teljes összegben: 154 eFt. 
 
Az SBK a központi költségvetési támogatásokat kizárólag a közhasznú tevékenysége 
érdekében használta fel. 
 
 
IV. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS: 
 
A Saját tőke összetétele:  a, Induló tőke:     50 eFt 
    b, Eredménytartalék:          +373 eFt 
    b, Tőkeváltozás:          - 116 eFt 
    c, Tárgyévi közhasznú eredmény:  +  52 eFt 
    Saját tőke:             +359 eFt 
 
Az Induló tőke az SBK alapításakor a tagok által befizetett vagyon. Az eredménytartalék a 
korábbi évek pozitív összeredménye. A Tőkeváltozás a 2008. év eredményét tükrözi. A 
Tárgyévi eredmény a közhasznú alaptevékenység 2009. évi eredménye, amely pozitív volt 
(nyereséges a 2009. év).  
 
Az SBK-nak a tárgyévben befektetett eszköze nem volt, tárgyi eszközökkel nem rendelkezett.  
Kisértékű - 100.000,- Ft alatti bruttó értékű - tárgyi eszközökkel sem rendelkezett.  
 
Az SBK a tárgyévben nem rendelkezett készletekkel. 
 
Az SBK vagyonát kizárólag a tagdíjak előírásával és azok beszedésével, továbbá egyéb 
adományokkal, támogatásokkal, illetve a közhasznú tevékenység érdekében szerzett egyéb 
bevételből gyarapította.  
 
 
 V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA: 
 
Az SBK-hoz a tárgyévben cél szerinti juttatásokra befolyt támogatói összegek:  

a, MKSZ Regisztrációs díjak:     110 eFt 
b, MKSZ táborok (Iai Sai, Yamasaki edzőtábor):     95 eFt 

 c, Visegrádi edzőtábor részvételére:       23 eFt 
 d, Shushi Party         71 eFt 
 e, Edzőruházat Shinbukan           5 eFt 
       Összesen:   304 eFt 
 
A Magyar Kendo Szövetség (MKSZ), mint a sportág szakszövetsége felé továbbutalt cél 
szerinti juttatás:   

a, MKSZ 2009. évi regisztrációs díjak:     105 eFt 
 b, MKSZ táborok (Yamasaki edzőtábor):    241 eFt 
       Összesen:   346 eFt 
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VI.  A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT 
TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA: 

  
Az SBK a tárgyévben központi költségvetési támogatást az alábbiak szerint kapott:  
  

NCA - Szociális és Munkaügyi minisztérium 2009  154 eFt 
       összesen: 154 eFt 
 
Az SBK a tárgyévben helyi önkormányzati támogatást nem kapott.  
Az SBK a tárgyévben a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól támogatást az alábbiak 
szerint kapott:  
 

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány  2009  110 eFt 
       összesen: 110 eFt 
 
Az SBK a magánszemélyek 1%-os SZJA adófelajánlásaiból az APEH-en keresztül támogatást 
az alábbiak szerint kapott:  
 

SZJA 1% 2009      241 eFt 
       összesen: 241 eFt 
 
Az összeg az SBK cél szerinti tevékenységeire került felhasználásra.  
Az SBK a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
 
VII. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK: 
 
Az SBK vezetése részére tiszteletdíjat nem állapított meg a tárgyévre. Prémium nem került 
elhatárolásra, egyéb járandóság nem került elszámolásra. A tisztségviselők feladatukat 
társadalmi munkában látják el. 
 
Felügyelő Bizottság nem működik az SBK-nál. 
 
Munkabér kifizetés nem történt. 
 
VIII. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
A mérleghez kapcsolódó egyéb információk nincsenek. 
 
IX. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
a, A közhasznú tevékenység ráfordításainak részletezése: 

Bankköltség:         26 eFt 
Biztosítás:           0 eFt 
Irodaszer:           0 eFt  
Egyéb anyagok (gyékény, erdzőruha)      29 eFt  
Külföldi tanárok (mesterek) szállás és utazási költségei: 257 eFt 

 Magyar Kendo Szövetség felé továbbutalt díjak:  346 eFt 
 Sportöltözék, sportfelszerelés:      33 eFt 

Sportterem-bérleti díjak:                927 eFt 
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 Német utca    836 eFt 
 Visegrád      60 eFt 
 Pilismarót      31 eFt 
Sportoktatói képzési program:        0 eFt 
Külföldi edzőtáboron való részvétel:    116 eFt 
Egyéb (könyvelés(20), net(2), pályázati ktg(1), posta (4)):  27 eFt 

       Összesen:     1761 eFt 
 
X. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ: 
 
A 2009-es évben is, mint az elmúlt évek során,  heti 2x3 órában, valamint általában havi egy-
két alkalommal hétvégéken 5-6 órában biztosítottunk tagjaink számára rendszeres edzési, 
gyakorlási lehetőséget.  
Ezen kívül rendszeresen vettünk részt a szokásos nemzetközi és hazai versenyeken, 
edzőtáborokon, szemináriumokon és bemutatókon. Ezek részletesen az alábbiakban. A saját 
szervezésű események száma egyel növekedett, a két nemzetközi tábor mellé egy további 
hazai is bekerült az eseménynaptárba. Egyesületünk 2009-ben is  a Magyar Kendo, Iaido és 
Jodo Szövetség tagja, ezen keresztül kapcsolódik a hazai NSSZ-hez, valamint a nemzetköz 
szakmai szervezetekhez, az EKF-hez és az IKF-hez. 
Kulturális események: Mivel egyesületünk célul tűzte ki az ifjúság értékes időtöltésre, 
közösségszervezésre való nevelését, fokozottan támogatjuk tagjaink kulturális tevékenységét. 
Egyesületként pedig hatékony szerepet vállalunk japán kulturális rendezvények 
lebonyolításában is. 2009-ben egy saját szervezésű kulturális eseményt szerveztünk, illetve a 
Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség, valamint a Budo kulturális Fórum bemutatóin, és 
előadásain vettünk részt, a japán kultúrával kapcsolatos eseményeket látogattunk meg.. 
 
2009 ÉVI ESEMÉNYEK  

 
1. Közgyűlés » 2009.01.24. Bp.  

Éves közgyűlés 
2. Bivaly-Hold-Újév ünnep » 2009.01.24. Bp.  

Már hagyományosnak számító éves kulturális rendezvényünk, mely idén a Bivaly 
évének különböző aspektusait tárta fel. 

3. 2. Magyar Nyílt Iaido Taikai » 2009.01.30-02-01. Bp. 
Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség Iaido versenye. 
Dan kategóriában Vass Gergely az első, Hajsrekker György a második, Ambrus 
Tamás a harmadik díjat vehette át. Mudan kategóriában Fábos Szilveszter második, 
Kozár Zoltán harmadik helyezett lett. 

4. Jodo szeminárium » 2009.03.21-22. Visegrád 
Saját szervezésű, nemzetközi rendezvény, brit, cseh, szlovák és magyar résztvevőkkel, 
fokozati vizsgákkal. 

5. 5. (Jubileumi) Iaido Sai és Embu taikai »  2009.04.04. Bp. 
A Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség eseménye, a hazai Iaido vívásnem éves 
seregszemléje.SBK embu taikai helyezettek: Ámon Sándor, Boros György, H.Ágnes, 
Kozár Zoltán, Vass Gergely 

6. MKSZ Tavaszi Iaido tábor és vizsga » 2009.04.05. Bp. 
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7. Iaido Válogató Verseny és Sportoktatói Vizsga » 2009.04.26. Bp. 
A Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség eseménye mely a nemzeti válogatott 
keretet összeállítását szolgálja. Klubunkból 4 fő lett a válogatott tagja. 

8. Iado Szeminárium és Vizsga » 2009.05.09-10. Mosovce (SK) 
A Szlovák Kendo Szövetség által szervezett szeminárium, illetve fokozati vizsgák. 
Több tagunk tett sikeres vizsgát itt. 

9. Jodo szeminárium, dan vizsga, és taika - Villingen, Németország» 2009.06.04-07. 
Nemzetközi szeminárium. A Német Jodo Szövetség szemináriuma, illetve fokozati 
vizsgák. Több tagunk tett sikeres vizsgát itt. 

10. 2. Tokubetsu Monjin Geiko » 2009.06.13-14. Pilismarót 
Saját szervezésű, nemzetközi rendezvény, brit, cseh, szlovák, lengyel és magyar 
résztvevőkkel. 

11. II. Iaido Keretválogató és tábor » 2009.06.27. Bp. 
12. Sakai Nobuyoshi professzor budo kulturális előadása az MKSZ szervezésében » 

2009.07.16. Bp. 
A Hungária Kupa nemzetközi kendo edzőtábor és verseny eseményinek része. 

13. Summer Iaido & Jodo seminar 2009.08.09-14  Brighton (GB) 
Nemzetközi szeminárium, BKA szervezése, sikeres yondan vizsgával. 

14. A Japán Alapítvány kiállításán» 2009.08.21 Bp. Néprajzi múzeum 
15. Válogatott válogató Iaido taikai » 2009.09.05. Bp. 
16. Iaido szeminárium » 2009.09.11-13. Vyckov (CZ) 

A Cseh Kendo Szövetség eseménye, fokozati vizsgákkal.  
17. Jodo edzőtábor» 2009.09.26-27. Budaörs 
18. MKSZ Iaido edzőtábor » 2009.10.08-11. Bp. 

A Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség eseménye, képzés magas dan fokozatúak és 
oktatók számára, és szeminárium. 

19. Shinbukan 5. születésnap» 2009.10.13. Bp. 
20. Iaido Válogatott Edzőtábor » 2009.10.23-24. Csomád 
21. Nyílt Iaido Válogatott Edzés » 2009.10.31. Bp. 
22. Iaido Koryu szeminárium » 2009.11.07-08. T.teplice (SK) 

A Szlovák Kendo Szövetség által szervezett szeminárium. 
23. 2009 Iaido Europien Championship » 2009.11.16-21 Mierlo (NL) 

A MKSZ történetében először indult hazánk Jodo EB-n, az első válogatott 4 főből 
három egyesületünk tagja. Kozár Zoltán tagunk Fighting Spirit díjjal térhetett haza. 

24. 2009 Jodo Europien Championship » 2009.11.16-21. Mierlo (NL) 
A válogatottban 4 tagunk, Fábos, Kozár, Hábermajer, és Vass Gergely, aki 2.dan 
kategóriában 2. helyezett. 

 
Törökbálint, 2010. február 15. 
 
 
 
 
             a szervezet vezetője  

(képviselője) 


