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KÖZHASZ�ÚSÁGI JELE�TÉS 

a PHOE�IX FIREBALL SPORT EGYESÜLET 

2009-as tevékenységéről 

A közhasznúsági jelentést a Phoenix Fireball SE közgyűlése 2010.  .  - én elfogadta. 

Tartalomjegyzék 

A.) Számviteli beszámoló 
B.) A pályázati támogatás felhasználása 
C.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
D.) A kapott támogatások kimutatása 
E.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
F.) Tartalmi beszámoló 

   

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú 
egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 

2009. év/ kivonat / 

adatok ezer forintban 

A tétel megnevezése 2008 Tárgyév 

Összes közhasznú tevékenység bevétele 6351 8.589 

Helyi önkormányzattól 0 150  

Egyéb 567 1.050  

Pályázat  500   

Tagdíj 2089 4.447 

Egyéb bevétel 40 6 

Tényleges pénzbevételek 6351 8.589 

Ráfordítást jelentő elszámolások 6177 7.525 

Közh. tev. pénzügyi eredménye 6177 7.525 

Tájékoztató adatok 

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások - - 

Személyi jellegű egyéb kifizetések - - 

Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 43 35 

Értékcsökkenési leírás 289 256 

Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 12 0 
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Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek 
közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 

2009. év / kivonat / 

A tétel megnevezése 2008 Tárgyév 

Tárgyi eszközök 714 458 

Befektetett pénzügyi eszközök - - 

Forgóeszközök 972 2281 

Készletek - - 

Források összesen 1686 2739 

  

B.) Egyesületünk 2009-ban költségvetési támogatásban nem részesült 

C.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  

az adatok forintban 

 2008 Tárgyév 

Telefonköltség - - 

Útiköltség - - 

Nyomtatvány  14.970 

Előfizetések (internet)  50.836 

Tárgyi eszközök  75.366 

Versenybírói díj  92.950 

Számlavezetési díj  30.288 

Tagdíj  20.000  

Összesen:  284.810 

 D.) Cél szerinti juttatások 

az adatok forintban 

 Tárgyév 

Díjazás, sportfelszerelés 2320 

Szállás, bérlet - tábor  

Rendezvényköltség  

�evezési díjak, versenyengedélyek 289.000 

Bérleti díjak 5.637.787 

Összesen:  
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E.) Kimutatás a kapott támogatásokról 2009. év 

az adatok forintban 

Támogató 

megnevezése 

Támogatott 

Cél 

Támogatás 

összege 
Elszámolás 

Mind System Consulting Kft. Fiú u19 világbajnokság 100.000 Ft 100.000 Ft 

Betonmix Kft Európa Kupa 250.000 Ft 250.000 Ft 

Viaconsulting Kft. Európa Kupa 200.000 Ft 250.000 Ft 

Lóti-Futi Kft. Európa Kupa 50.000 Ft 50.000 Ft 

Újság-Futi Kft Európa Kupa 50.000 Ft 50.000 Ft 

XII.kerületi Önkormányzat Európa Kupa 150.000 Ft 150.000 Ft 

Arch International Kft. Egyesületi támogatás 60.000 Ft 60.000 Ft 

Összesen:   860.000 Ft 860.000 Ft 

  

F.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

A Szervezet tisztségviselői, dolgozói anyagi juttatásban nem részesültek 
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Szakmai beszámoló - 2009 

Phoenix Fireball Sport Egyesület 

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. 

A szervezet közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a fiatalok sportja és azzal 
kapcsolatos ismeretterjesztés terén (az 1997. évi CLVI. tv.5. Fejezet 26.§.C.l1.,4.,9.,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 negyedik teljes pénzügyi, szakmai év. 
Jelenleg több iskolából járnak hozzánk gyerekek, egyre több a felsőfokú oktatási intézménybe 
járó tagunk valamint a felnőttek. Létszámunk közel 130 fő (igazolt játékosok, nem igazolt 
sportolóink). 

Ebből: 
- általános iskola (Budenz, Klebelsberg, Szabó Lőrinc, Waldorf, Virányos, Kiss János, 
Batthyányi, Koós, Kiss János,  ) 
- középiskola (Toldy, Waldorf, Budenz, Madách, Hunfalvy, Árpád, Vörösmarty, Árpád, 
Városmajor, Rákóczi, Baár-Madas, Kisképző, Ilyés,  stb.) 
- felsőoktatási intézmény (Corvinus Egyetem, Műszaki Egyetem, Kodolányi, ELTE, BGF) 
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Az iskola típusa 
2009-es 
létszám 

Általános iskolás (fiú/lány)  40 (37/7) 

Középiskolás (fiú/lány)  47 (31/20) 

Felsőoktatási hallgató 
(fiú/lány) 

 15 (13/2) 

Felnőtt  18 (14/4) 

Összlétszám:  125 

Az elmúlt évben több mint 100 mérkőzésen, 2 nemzetközi tornán, 1 hazai rendezésű kupán, 
versenyen vettünk részt, melyeken jó eredményeket értünk el. 

Jelentősebb események, az év szakmai értékelése: 

- az első félév eredményessége a 2008/2009-es bajnokságban mutatkozott meg: 7 
bajnokságban indultunk, ebből 3 bajnoki arany – női felnőtt, leány U19, fiú u19; 1 bronzérem 
– U13, negyedik helyezés – férfi OBI; valamint női csapatunk Magyar Kupa győzelme 

(ez a 2008/2009-es bajnokság, az idén, azaz 2009/2010-ben 10 bajnokságban indultunk..) 

- a sporttábor sikeres programjai (dömsödi, budapesti edzőtáborok) 

- külföldi kupamérkőzések (Prága Games B14, B16, B18, lány B18; Cseh Open női, férfi 
csapat) 

- a sportcsarnok használataink bővültek (Sportmax csarnok, Városmajori Szabadidő Központ 
tornaterme, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tornaterme, SOTE Magyar Testnevelési Egyetem 
sportcsarnoka, Bálint Márton Iskola) 

- egyesületünk 2 stabil új csapattal bővült: az első félév kezdeti próbálkozásai után már a 
nemzeti bajnokságok alsó osztályába is nevezhetővé vált a Fitt floorball csapatunk, akiknek 
heti 1 edzése van, és eddig kiválóan szerepelnek a bajnokságban (8 meccs, 7 győzelem, 1 
vereség). Csordás Tamás vezetésével alakult meg az OB II-es csapat, Phoenix FSE Wizard 
néven, 2009. augusztusától aktív tagjai egyesületünknek. Kezdetben régi phoenixesek és egy 
megszűnő csapatból (Szada SE) érkeztek hozzánk, de ma egyre többen érdeklődnek a nem 
legfelső osztályú, de rendszeres floorballozás iránt. Létszámuk változó, az idei év az 
építkezésé volt számukra. 

- az önálló honlap nyújtotta lehetőségek kiszélesítése (www.phoenixfloorball.hu – a 4Brainz 
Bt. Segítségével – fórum és a védett oldalak lehetősége) 

- a legfontosabb változás az elmúlt évben (és talán az egyesület életében), hogy az egyesület 
vezetése, munkája szülők aktív segítségével szétosztódott. Különváltak a feladatok, 
amelyekhez felelős személyt kellett találni. Egy aktív, tenni akaró csapat jött létre, akikkel 
havonta 1 alkalommal rendszeres megbeszélést tartunk. Ennek eredménye az Elnökség 
átalakulása.  

- a kommunikáció, az elismertség fejlődése (többször jelentünk meg a helyi újságokban, Helyi 
Théma, Hegyvidék) 
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�ehézségek, megoldandó feladatok: 

- felszerelés biztosítása (palánk, sportfelszerelés, sportruházat) 

- a munka elismertsége, a társadalmi megbecsültség nehézségei 

- a szponzori lehetőségek kiszélesítése  

- a különböző pályázatok kiaknázása  

- nemzetközi kapcsolatok kiépítése  

- a jelenlegi viszonyok mellett átgondolni a programokat  

- az anyagi feltételek mellett a versenyeztetés átgondolása 

Kapcsolataink, szakembergárdánk: 

- az iskolákkal az 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 
(szerencsére itt is jók a kapcsolataink, de az önkormányzatok leehetőségei szűkösek illetve 
sportágunk még nem elég „felnőtt” ahhoz, hogy nagyobb támogatást kapjon) 

- az adó 1% egyesületünk felé történő felajánlását szorgalmazni kell minden úton 

Végezetül: Eredményeinkben megpróbáljuk megtartani illetve javítani az előző év 
teljesítményét, bővíteni a szakembergárdát, emelni az edzéslátogatottságot és erősíteni az 
Egyesülethez való kötődést. 

Budapest, 2010.03.28. 

 

 

 Varsányi Zsuzsanna 

 Phoenix Fireball SE Elnök 


