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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Szervezet célja és feladata:
(1) A fiatalság testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és testkultúrális
igények érdekképviselete, érdekvédelme.
(2) A ifjúsági sportban érintettek- kiemelten a egyesület tagjainak-érdekképviselete,
érdekvédelme.
(3) A fiatalok sportjának szervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések
megvalósításának segítése.
(4) A versenyrendszer működtetése, sporttalálkozók, vetélkedések és versenyek szervezése,
lebonyolítása.
(5) Sporttáborok szervezése, lebonyolítása.
(6) Együttműködés a diáksportban érintett állami, társadalmi és sportszervezetekkel.
(7) A magyar diáksport területi szintű képviselete.
(8) Éves eseménynaptár készítése és az ehhez kapcsolódó költségvetés összeállítása.
(9) Pártoktól független szervezet, működése során pártoktól anyagi támogatásra nem tart
igényt, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt; célkitűzései között országgyűlési képviselő
jelölését, illetve támogatását nem szerepelteti.
(l0) Felvilágosítás, véleményadás diáksport és az egyéb hatáskörbe tartozó ügyekben.
(11) A szervezet közhasznú szolgáltatásaiból, tagjain kívül bárki részesülhet, amennyiben a
szervezet célkitűzéseivel egyetért.
A szervezet közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a fiatalok sportja és azzal
kapcsolatos ismeretterjesztés terén (az 1997. évi CLVI. tv.5. Fejezet 6.§. C. 4., 9., l1.,14., és
20. alpontja alapján.) Közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik.
A szolgáltatásokról információt szerezhet:- www.nonprofit.hu;
- a saját honlapról / www.phoenixflooball.hu /
A Szervezet alapításának időpontjától számítva ez a 12. teljes pénzügyi, szakmai év.
Az egyesület még mindig nagyon fiatalnak számít mind működési szempontból, mind a
tagjainak életkorát tekintve. Egyre nagyobb területről járnak hozzánk fiatalok, több iskolából,
egyre több a felsőfokú oktatási intézményben tanuló tagunk van és nőtt a felnőttek (dolgozók
száma is).
Az iskola típusa

2016-os létszám

2017-es létszám

Általános és középiskolás (fiú / lány)

91 (72/19)

81 (62/19)

Felsőoktatási hallgató (fiú/lány)

17 (13/4)

21 (18/3)

Felnőtt

13 (12/1)

33 (31/3)

Összlétszám:

121 (97/24)

135 (110 /25)
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Open, Pozsony 1 csapattal), vettünk részt, melyeken jó eredményeket értünk el.
Jelentősebb események, az év szakmai értékelése:
- az első félév eredményessége a 2016/2017-es bajnoki évad végén mutatkozott meg:
6 bajnokságban indultunk, illetve a Magyar Kupban 4 csapattal neveztünk, ebből nem született
aranyérem, de szereztünk 5 ezüstérmet – az OB1 alsóházában Liga Kupa, fiú U17, Férfi
Magyar Kupa, lány U18, fiú U15 bajnokság és lett 2 bronzérmünk – férfi OB1, női OB; 2
negyedik helyezés – férfi OB2, fiú U13.
- 2017 májusában a junior férfiválogatott – benne 4 Phoenix sportolóval és egy phoenixes
edzővel – a B divízióban 5. helyet ért el.
- az edzőtáborok sikeressége (Tápiószentmárton júniusban utánpótlás és augusztusban felnőtt
csapataink részére)
- külföldi kupamérkőzések (Cseh Open férfi elit liga szereplés és felnőtt kategóriában való
indulás; Pozsony – női csapat részvételével)
- szeptemberben 4 nemzet részvételével U19 lány tornát rendezett a Magyar Floorball
Szakszövetség. E magyar válogatottban a Phoenix női, leány csapatából 12 játékos erősítette a
csapatot.
- heti 19 edzést tartottunk, az edzések kihasználtsága nagy, az edzéslátogatottság emelkedett. A
terembérletek minden helyszínen növekedtek, hol kisebb, hol hatalmas mértékben. (helyszínek:
MOM Sportcsarnok csarnok, Városmajori Szabadidő Központ tornaterme, II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium tornaterme, ELTE Gyertyánffy Iskola tornaterme, Bálint Márton Iskola)
- utánpótlás csapatainkhoz új edzők érkeztek, aki nagy kedvvel és lendülettel vágtak neki a
munkának. Az U13 és U15 csapatunk tagjai hamar megszerették, a közös cél érdekben nagyon
jól tudtak együtt tevékenykedni. Mindketten felnőtt OB1-es csapatunk tagjai.
- Az év nagy pozitívuma az OB2-es csapatunk megerősödése. Csodás Tamás által vezetett
csapat létszámban és játéktudásban is sokat fejlődött és jól megállja a helyét az OB2
bajnokságban. Bár bajnokságba nem nevezett, a heti rendszeres edzéseket megtartják Fitt
csapatunk tagjai.
- Új csapattal bővült egyesületünk, egy baráti társaságot jelentkezett nálunk, hogy szeretnének
a Phoenix színeiben OB3 bajnokságba nevezni. Az idők során egy OB1 (Wizards) játékosunk
elkezdte az edzői munkát is náluk, mindkét fél nagy megelégedésére.
- a kommunikáció, az elismertség nem fejlődött, sajnos a látványsportágak mellett egyre
kevesebb helyet és teret kapnak a kisebb, ráadásul nem is olimpiai sportágak.
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- a szakmai stáb további bővítése (másodedzők)
- a munka elismertsége, a társadalmi megbecsültség nehézségei
- az anyagi stabiltásunk megőrzése, támogatók keresése, tagdíjemelés nélkül (2017
szeptemberében 40%-os tagdíjemelést kellett végrehajtani a terembérleti díjak emelkedése
miatt)
- a különböző pályázatok kiaknázása egyre nehezebb
- nemzetközi kapcsolatok kiépítése
- a jelenlegi viszonyok mellett átgondolni a programokat
- az anyagi feltételek mellett a versenyeztetés átgondolása
Kapcsolataink, szakembergárdánk:
- az iskolákkal jó a kapcsolat, azonban ezt tovább szeretnénk erősíteni, hogy az utánpótlást
biztosítani tudjuk, illetve a sportágat népszerűsítsük.
- az önkormányzatok, a kerületi sportbizottság anyagi segítségét szeretnénk kiaknázni (itt
kevésbé jók a kapcsolataink, de az önkormányzatok lehetőségei szűkösek illetve sportágunk
még nem elég „felnőtt” ahhoz, hogy nagyobb támogatást kapjon)
- az adó 1% egyesületünk felé történő felajánlását szorgalmazni kell minden úton
Végezetül: Egyesületünk az elmúlt 12 évben töretlenül fejlődött. Szakmailag lassan a magyar
floorball élvonalába kerültünk minden korosztályban és mindkét nemben. Bár a 2016/2017-es
bajnoki év eredményessége az eddigi évekhez képest elmaradt, az egyesület továbbra is vezető
szerepet tölt be a hazai floorball életben. Igyekszünk a nemzetközi tornákon tapasztaltakat
itthon is meghonosítani. Működésünk viszonylag stabil, kiegyensúlyozott. Az elmúlt évek
tapasztalatát nagyon jól hasznosítottuk, de a következő években keresni kell a további fejlődési
lehetőségeket.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
PFSE 2017. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
PFSE 2017. évben vezető tisztségviselőknek nem nyújtott juttatást.
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

10 365

14 136

391
0
0

380
0
0

0
9 974
13 515

0
13 756
15 161

0
13 515
-3 150

3
15 161
-1 025

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
(közérdekű önkéntesek száma)

X

