
 
 

Adószám: 18254675-1-43 

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék 

Ügyszám: 0100 Pk  60533/2005 

Nyilvántartási szám: 01/02/0011525 

 

 

Phoenix Fireball Sport Egyesület 

1122 Budapest, Maros utca 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági melléklet 

2021. 

 

 

 

Fordulónap: 2021. december 31. 

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31. 

  

 

 

Budapest, 2022. május 15. 

 

 

A gazdálkodó 

képviselője 

P.h. 



-1- 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Az egyesületünk egyre tapasztaltabbnak számít, de létszám tekintetében a 2021-es évben ismét 

visszalépések történtek. Koreloszlásban „öregedtünk”. A covid hatása főleg a legfiatalabb 

csapatinknál érződött. Szinte teljesen megszűnt az általános iskolásokra épülő U13-as 

csapatunk, őket a szülők nem hozták – vitték az edzésekre.  

Az iskola típusa 2020-as létszám 2021.12.31 létszám  

Általános és középiskolás (fiú / lány)  45 (35/10) 38 (32/6) 

Felsőoktatási hallgató (fiú/lány)  21 (14/7) 29 (18/11) 

Felnőtt  23 (22/1) 21 (20/1) 

 Összlétszám: 89 (71/18)  88 (70/18) 

Az elmúlt évben részt vettünk pár mérkőzésen, de az elsők között léptünk vissza a pandémia 

miatt a bajnokságoktól, melyeket végül részben felfüggesztettek, részben befejeztek. 1 

nemzetközi tornán (Cseh Open, Prága 1 csapattal) vettünk részt, melyen a fő szempont a 

részvétel volt.  (szerettünk volna  Slovak Floorball Cup tornán is elindulni, de azt a szervezők 

lefújták.) 

Jelentősebb események, az év szakmai értékelése: 

- az első félév eredményessége, illetve visszalépései a 2020/2021-es bajnoki évad végén, 

2021 júniusában mutatkoztak meg:  

Minden bajnokságtól visszaléptünk.  

- 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: a szokásos edzőtáborainkat nem tudtuk megtartani, egy utánpótlás 

játékosoknak tartandó 3 napos bejárós táborra volt lehetőség, illetve egy 4 napos 

tápiószentmártoni táborunkat tudtuk szűk létszámmal megrendezni, inkább csak csapatépítő 

jelleggel.  

- Nemzetközi bajnokság: felnőtt férfi csapatunk előző évben részt vett az IFL bajnokságban, 

amit nagyon jó eredményünk mellett szakadt meg (2. helyen állt csapatunk). 2021-ben nem 

indították el a bajnokságot. 

- a pandémia alatt heti 12 edzést tartottunk, az edzések kihasználtsága megfelelő volt. A 

karantén alatt is tudtunk edzéseket tartani, sokan „kikövetelték” a sportolási lehetőséget, egész 
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idényben minden csapatunknak heti 2 foglalkozást tartottunk. Nagyon sokak számára ez volt 

az egyetlen kimozdulási lehetőség, minden edzésünkön sokan vettek részt, jó hangulatban telt 

el ez az időszak. Nyáron is 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, 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 csapatunkat nem tudtuk újraéleszteni.   

- együttműködési szerződést kötöttünk a Gyöngyszemek Alapítvánnyal, akik a Magyar 

Speciális Olimpiai Egyesületen belül értelmi fogyatékosokkal foglalkoznak. Az éves tagdíj és a 

versenyengedélyek fizetése mellett egyesületen belüli gyűjtés eredményeképp jó minőségű, de 

használt ütőket és labdákat tudtunk számukra adni. A 2021-es évben ők is kevesebb versenyen 

tudtak indulni, de a 3 tornán nagyon ügyesen szerepeltek (MSOSZ: Bp. Honvéd Sporttelep 

2021.02.28. 3. helyezés; MSOSZ: Bp. Honvéd Sporttelep 2021.04.10. 3. helyezés; 

Gyöngyszemek Alapítvány: Tiszaföldvár-Homok 2021. 08.13. 1. helyezés) 

-  a kommunikáció, az elismertség nem fejlődött, sajnos a látványsportágak mellett egyre 

kevesebb helyet és teret kapnak a kisebb, ráadásul nem is olimpiai sportágak. 

Nehézségek, megoldandó feladatok: 

- A pandémia miatt már a tavaszi lezárást követő kisebb nyitásunkkor is nagyon sokan 

azt jelezték, hogy felfüggesztik sportolásukat. A szeptemberi kezdés is nehezen indult, 

hiszen érezhető volt a későbbi lezárás előszele. Nagyon sok fiatalt szülei nem engedtek, 

akik idősebb családtagjukkal éltek, szintén nem folytatták a sportolás védelmük miatt. 

A téli lezárás tovább nehezített a helyzetünket. Edzéseket kellett lemondani, de végül 

heti 2-2 edzést állítottunk be 4 csapatunknak. A legkisebbjeink szinte teljesen 

elfogytak, edzést sem tudtunk nekik fenntartani. Felnőtt csapatinkban kb 40-50%-osak 

voltak a részvételi arányok az edzéseken, akik vállalták, hogy jönnek, szinte mindig 

részt vettek a foglalkozásokon. A Karantén 3 alatti tilalom mellett lehetőség volt 

folytatni az edzéseket, ezzel éltek is.  

Komoly erőpróba lesz a 2021-es szeptemberi bajnoki év kezdése, újra kell építeni 

utánpótlás csapatainkat, toborzókkal, nagy kampánnyal megszólítani a gyerekeket.  

-  a szakmai stáb további bővítése (másodedzők) – egyre nehezebb edzőket találni, a 

testnevelőket, esetleg floorball iránt korábban érdeklődő edzőket a TAÓ-s sportágak 

elcsábítják jobb anyagi lehetőségeikkel. Sajnos ez a hozzánk érkező fiatalok számában 

és ügyességében is megmutatkozik. A TAO-s sportágak minden mozgást kedvelő 

fiatalra „lecsapnak”, nagyon nehéz őket más sport felé elvinni, nem tudunk konkurálni 

a lehetőségeikkel.  
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- a munka elismertsége, a társadalmi megbecsültség nehézségei 

- az 

a

n

y

a

gi stabiltásunk megőrzése, támogatók keresése, tagdíjemelés nélkül (2017 

szeptemberében 40%-os tagdíjemelést kellett végrehajtani a terembérleti díjak 

emelkedése miatt, azóta nem tudunk emelni, nagyon sok megszorítással dolgozunk 

(kevesebb felszerelést veszünk, kevesebb meccset vállalunk, kevesebb bajnokságban 

indultunk)) 

- a létszámcsökkenés mellett támogatói tagdíjat fizettek nem floorballozó, de visszatérést 

tervező játékosaink. Ezzel biztosíthattuk az edzések fennmaradását.  

- 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, bár most mindent megnehezítette a karantén / félkarantén 

helyzet. Tovább szeretnénk erősíteni, hogy az utánpótlást biztosítani tudjuk, illetve a sportágat 

népszerűsítsük. 

- az önkormányzatok, a kerületi sportbizottság anyagi segítségére nem tudunk számítani (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 16 évben töretlenül fejlődött. Szakmailag a magyar 

floorball élvonalába kerültünk minden korosztályban és mindkét nemben. A 2021-es év 

rendkívül nehéz volt, néha úgy érezhettük, hogy a túlélésért küzdöttünk, játékosaink 

motivációjának megtartása volt a legfontosabb feladat. Nagyon sok játékosunk (37) 

abbahagyta a sportolást, floorballozást, bár többe tervezik a járvány lecsengése után a 

visszatérést.  

Az egyesület továbbra is vezető szerepet tölt be a hazai floorball életben. Igyekszünk a 

nemzetközi tornákon tapasztaltakat itthon is meghonosítani. Működésünk viszonylag stabil, de 

igen feszes, terveinket nem igazán tudtuk megvalósítani, hiszen további tagdíjemelésre már 

nincs lehetőség. Az elmúlt évek tapasztalatát igyekeztünk hasznosítani, de a következő 

években keresni kell a további fejlődési lehetőségeket.  

 

 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

PFSE 2021. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott. 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

 

PFSE 2021. évben vezető tisztségviselőknek nem nyújtott juttatást. 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 

 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 0 0 

B. Éves összes bevétel 12 911 11 526 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 412 409 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

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

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 12 499 11 117 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 12 353 12 145 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 0 0 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 12 353 12 145 

K. Adózott eredmény 558 - 619 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 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)     
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 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

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]  X 

(közérdekű önkéntesek száma)     

 


