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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Jelentősebb események, az év szakmai értékelése:

- az első félév eredményessége a 2019/2020-as bajnoki évad végén mutatkozott meg:
A bajnokságot 4 kategóriában, 5 csapattal indítottuk (U16, U19, női OB, férfi OB1 – 2
csapattal), illetve a Magyar Kupába 3 csapatot neveztünk. A bajnokság jól indult minden
csapatunk számára, aminek hajrájába közbeszólt a COVID járvány. A bajnokságok
mérkőzéseit 2020. március 14-ei hétvégétől kezdve elhalasztották és a csapatvezetők júniusi
döntése alapján nem hirdettek eredményt a legtöbb kategóriában. A befejezettnek tekintett U13
bajnokságban csapatunk ezüstérmet szerzett.
- Válogatottjaink: mind a lány/női, mind a fiú/férfiválogatottban érdekelt játékosainkat
érzékenyen érintette a pandémia. A felkészülések ritmustalanul és változó létszámban
zajlottak, de végül mindegyik selejtezőt elnapolták és a korábbi világbajnokságok eredményei
alapján hirdettek VB résztvevőket. Így nem jutottunk ki a világbajnokságokra.
- EDZŐTÁBOR: sajnos a szokásos edzőtáborainkat nem tudtuk megtartani, egy utánpótlás
játékosoknak tartandó 5 napos bejárós táborra volt lehetőség, illetve egy 4 napos
tápiószentmártoni táborunkat tudtuk szűk létszámmal megrendezni.
- Nemzetközi bajnokság: felnőtt férfi csapatunk részt vett az IFL bajnokságban, amit nagyon jó
eredményünk mellett szakadt meg (2. helyen állt csapatunk). Végül több halasztás után az
alapszakasz eredményével hirdettek végső sorrendet.
- a pandémia előtt heti 16 edzést tartottunk, az edzések kihasználtsága megfelelő volt. A
karantén alatt nem tudtunk edzéseket tartani, de annak feloldása után sokan „kikövetelték” a
sportolási lehetőséget, így egész nyáron heti 2 alkalmat biztosítottunk, amire vegyes csapatok
érkeztek. A terembérletek nem növekedtek, valószínűleg a járvány okozta sokk miatt nem
láttak lehetőséget az emelésre (helyszínek: MOM Sportcsarnok csarnok, Városmajori
Szabadidő Központ tornaterme, ELTE Gyertyánffy Iskola tornaterme, Bálint Márton Iskola).
Mérkőzéseink helyszínét 2020 márciusában lezárták, azóta nem tudtunk Törökbálinton
meccset játszani.
- utánpótlás csapatainkhoz 2 új edző érkezett, az U16-os csapatunkkal 2 felnőtt játékosunk
foglalkozik.
- Phoenix Royals néven működő csapatunk sajnos a járvány alatt „elfogyott”,
újjáalakulásuknak nem sok esélyt adunk, de megpróbáljuk feléleszteni a következő idényre
őket.
- ismételten sikerrel bonyolítottunk le egy palánkvásárlási projektet, a pandémia alatt a befolyt
tagdíjakból és támogatásokból egy új palánkot vásároltunk. Sajnos a szeptember 9-ei
érkezésekor láttuk először és utoljára, ugyanis a pandémia miatt nem léphettünk utána az iskola
területére, meccset sem tudtunk játszani.
- 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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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
Státusza: Közhasznú szervezet / bejegyezve 2005- ben /
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.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
PFSE 2020. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
PFSE 2020. évben vezető tisztségviselőknek nem nyújtott juttatást.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

17 341

12 911

423
0
0

412
0
0

0
16 918
17 897

0
12 499
12 353

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:

-3Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

I. Személyi jellegű kiadás
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. trv.-nek megfelelően) (fő)

Tárgyidőszak

0
17 897
- 556

0
12 353
558

0

0

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

