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2012. évi kiegészítő melléklete 

 
1. A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek 

támogatásonként. (Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati 

és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység 

fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni.) 

2012. év bevételei 
 CSEPEL DSE ezer HUF 

Tagdíj 7 413 

Saját rendezésű kupa nevezési díj 165 

Értékesítés nettó árbevétele 7 578 

Látványcsapatsport támogatás TAO-ból 18 067 

Támogatás önkormányzattól 66 

Támogatás más vállalkozótól 1 720 

Támogatás szakmai szövetségtől 153 

Támogatás magánszemélytől 24 

Költségtérítésre befizetett összeg 59 

Kerekítési bevétel 13 

Egyéb bevétel 20 102 

Bankkamat 251 

Pénzügyi műveletek bevételei 251 

Összes bevétel 27 931 

 
Az egyesületnek tárgyévben csak a közhasznú tevékenységből származott bevétele.  
A sportegyesület tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
A sportszervezet tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült. 
A sportszervezet tárgyévben a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami 
pénzalaptól támogatásban nem részesült. 
A Csepel DSE a 2011-2012-es évadra elnyert sportfejlesztési támogatási program keretében 
(015/2011.számú) 17.689.906,- Ft támogatási összeggel számolt el a Nemzeti Sport Intézet 
felé. 
A 2012-2013-as évadra elnyert sportfejlesztési támogatási program keretében 
(035/2012.számú) kapott 12.000.002,- Ft támogatási összeg elszámolása 2013. július 31-ig 
esedékes. A tárgyévi beszámolóban a két támogatási időszakból a tárgyévre eső rész került 
elszámolásra. 
A sportszervezet tárgyévben a helyi önkormányzattól 66.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, melynek elszámolása szabályszerűen megtörtént (I. Szent István 
Kupa Utánpótlás Torna ÁMK csarnok bérleti díj). 
A sportszervezet tárgyévben a Budapesti Kézilabda Szövetségtől 153.360,- Ft támogatásban 
részesült, mely összeg a 2012/13-as gyermekbajnokság nevezési díj egy részére került 
elszámolásra. 
A sportszervezet vezető tisztségviselői tárgyévben tiszteletdíjban nem részesültek. 
A sportszervezet tárgyévben cél szerinti juttatást nem nyújtott. 
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A sportszervezet tárgyi bevételeit csak az alapszabály szerinti alaptevékenysége közhasznú 
költségeire és ráfordításaira használta fel. 
 

2012. év ráfordításai 
 CSEPEL DSE ezer HUF 

Sportfelszerelés, sporteszköz: 3 905 

Saját rendezésű kupa egyéb költségei: 152 

Egyéb anyagköltség: 179 

Terembérleti díjak: 2 825 

Nevezési díj kupákra: 250 

Utazási költség: 1 095 

Edzőtábor, kupák szállás, étkezés: 2 554 

Adminisztrációs költségek: 155 

Javítási kts. egyéb szolg.: 382 

TAO pályázat közreműködői díj és illeték: 144 

MKSZ-nek fizetett díjak: 835 

Bankköltség: 109 

Anyagjellegű ráfordítások összesen: 12 585 

Sportszakember, edzők megbízási díja és járulékai: 12 920 

Reprezentációs költségek: 219 

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 13 139 

MKSZ-nek fizetett biztosítás: 42 

TAO pályázat illetéke: 24 

Értékcsökkenési leírás: 38 

Kerekítés, egyéb ráfordítás: 4 

Költségek és ráfordítások összesen közhasznú tevékenységhez: 25 766 

 
 
2. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként 

kimutatott) támogatásra vonatkozó, részletezett adatok. 

Egyesületünk 2012 évben visszatérítendő támogatásban nem részesült. 

3.    Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok. 

Egyesületünk célja a kézilabda sportágban tevékenykedve részt vállalni a gyermek és 
ifjúsági korú csepeli fiatalok nevelésében, képzésében és versenyeztetésében. 
A tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyezés lehetőségének 
biztosítása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. 
Az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása, más 

szervezet által rendezett sporteseményeken való részvétel, a sportegyesületben folyó 

sporttevékenység eredményes magvalósítása és fejlesztése, az eredményes működéshez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása. 
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2012 év eseményei és eredményei kronologikus sorrendben 
 

2012 januárjától 6 csoportban, 6 edző közreműködésével 100 fő sportoló gyermek 
létszámmal folytattuk a 2011-ben elkezdett munkát. 
 
2012 januárjában egy 2011. decemberi megrendezésű toborzót kővetően elkezdtük a 2000-

2001-2002-ben született fiúknak is az edzéseket egy új edző közreműködésével. 

 

A 2011-2012-es versenyszezon őszi fordulóját csapataink a Budapest bajnokság ’97-es 

korosztályában 10 csapatból az 5. hellyel, 2000-es korosztály B csoportjában 5 csapatból az 

5. hellyel zárta. A tavaszi fordulóban 3 korosztályban neveztünk: 1996, 1998 és 2000 leány.  

 2012 januárjában részt vettünk 2 csapattal (32 fő) a FŐNIX kupán Debrecenben. ’97-es 

korosztályos csapatunk 14 csapatból a 11. helyezést, 2000-es korosztályos csapatunk 15 

csapatból a 15. helyezést érte el.  

 Szivacs kézilabdázóink 2002-2003-as leány korosztályban részt vettek (8 fő) a Kőkút 

kupán, ahol 4 csapatból a 4. helyezést érték el.  

 2012 márciusában részt vettünk 4 csapattal (36 fő) a Kiss Bálint Utánpótlás Tornán 

Szentesen. 1997-es korosztályos „A” csapatunk 8 csapatból a 4. helyezést, 1997-es 

korosztályos „B” csapatunk az 5. helyezést, 2000-es korosztályos csapatunk 6 csapatból 

a 6. helyezést, és 2001-es korosztályos csapatunk 7 csapatból a 6. helyezést  érte el.  

 Batta-kupán a 1997-es korosztályos leányaink az első körből második helyezettként 

kerültek ki.  

 2012. április 05-én részt vettünk a XXI. Húsvéti kupán, Óbudán 2002-es és 2003-as leány 

szivacs csapattal. Mindkét csapat 5-5 mérkőzést játszott, csapatonként két győzelemmel 

és 3 vereséggel. 

 2012. május 13-án befejeződött a Batta-kupa, melyen az összesített őszi - tavaszi fordulót 

egybevetve a II. helyezetést ért el a 1997-es korosztályos csapatunk. 

 2012. május 19-én részt vettünk az Angyalföldi napokon, műfüves szivacskézilabda 

mérkőzésen szerepeltünk 2002-2003-as leányokkal és fiúkkal. Az fiúk első alkalommal 

szerepeltek egyesületünk színeiben. Lányok 1 győzelemmel és 1 döntetlennel, míg a fiúk 

1 csapata 1 győzelemmel és 2 vereséggel, a fiúk 2 csapata 3 vereséggel szerepeltek. 

 2012. május 22-én került megrendezésre a Csepel Kézisuli Kupa tavaszi fordulója, ahol 

közel 150 leány és fiú versengett egymással a zsámolylabda és szivacskézilabda 

mérkőzések során. Az első három helyezett csapatok érem díjazásban részesültek, a 

többiek Csepel DSE logóval ellátott pólót kaptak ajándékba. Az összesített 

pontversenyben a győztes Kazinczy Ferenc Általános Iskola vihette haza a CSDSE 

Kézisuli vándorserleget.  
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 2012. május 26-28-án Kalocsán, a Pünkösdi kupán 4 csapattal szerepeltünk, 23 

mérkőzést játszottunk 3 nap leforgása alatt. 1997-es „A” csaptunk hetedik, 1997-es „B” 

csapatunk a 15. helyezést, 2001-es korosztályunk a 4., míg a 2002-es korosztályunk 11. 

helyezést érte el.  

 2012. június 06-án a Margitszigeten, strandkézilabdán vettünk részt. 

 2012. június 10-én a Csepeli Ifjúsági Táborban Családi napot rendeztünk, ahol közel 140-

en, szülők, edzők, gyermekek együtt vettek részt a játékos vetélkedőkön, sorversenyeken, 

kézilabda összecsapáson. 

 Szarvason 2012. augusztus 13-19-án a leány1997-98-as és 2000-01-es korosztály 36 

fővel és Budapesten a fiú 2000-02-es és a leány 2002-03-as korosztály napközi otthonos 

jelleggel 38 fővel edzőtáborban vett részt.  

 2012. augusztus 21-23-án 4 csapattal vettünk részt a III. Budapesti Kézilabda Fesztiválon. 

Eredményeink: Leány U.14: 8. hely, U.12: 7. hely, U.10: 4. hely, U.9: 5. hely.  

 2012. szeptember 8-9-én megrendeztük az I. Szent István Kupa Kézilabda Utánpótlás 

Tornát, ahol 14 csapat 250 fővel vett részt. A leány 97-es csapatunk a 3. helyen, a 2000-

es leány csapatunk a 2. helyen, a fiú 2000-es csapatunk az 5. helyen végzett.  

 Szivacs kézilabdázóink 2002-2003-as leány és fiú korosztályban vettek rész saját 

kezdeményezésű tornasorozaton 25 fővel, ahol 4-4 csapattal 5 különböző időpontban 5 

különböző helyszínen folytatódtak a küzdelmek. Első alkalommal 2012. szeptember 29-én 

a Csanádi Sportiskola szervezésében, 2012. október 29-én a Csepel DSE szervezésében 

került sor ezen versenysorozatra. A harmadik mérkőzéssorozat 2012. december 28-án 

került megrendezésre Budaörsön az ÉVSE-Budaörs rendezésében, a negyedik 2013. 

február 24-én Budapesten a Kerék utcában az Óbudai Sportiskola rendezésében és az 

utolsó 2013. május 17-én a Láng csarnokban, Angyalföldön az ASI szervezésében. Fiú 

csapatunk az összesítésben a 2.,  leány csapatunk a 3. helyezést érte el. 

 2012 szeptemberétől részt vettünk a Budapest Gyermek kézilabda bajnokságban 3 

csapattal: leány U11, leány U10 és fiú U10 korcsoportban. A bajnokság végeredménye 

június elejére várható. 

 Neveztünk az ERIMA bajnokságba 5 korcsoportban 6 csapattal: Leány: U13, U11, U10, 

U9, Fiú: U11, U9. A leány U11-es csapatunk az országos elődöntőben Tiszavasváriban a 

3. helyen végzett. 

 2012. szeptemberétől részt vetünk a Batta-kupán az U14-es korosztállyal, 6. helyezést 

értünk el. 

 2012-13-as Országos Serdülő Bajnokságban is részt vettünk egy leány csapattal. A leány 

csapatunk az alapszakaszt a 7. helyen zárta és így az alsóházi rájátszásban folytatta a 

küzdelmeket, ahol az 5. helyen végzett.   
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 Leány 1997-es korosztállyal részt vettünk a Pest megyei kézilabda bajnokságban. 

 2012-13-as szezonra együttműködési szerződés keretében „Zöld kártyával” Budakalászi 

SC - Csepel DSE néven sportolóink a NB II. Északi csoport junior korosztályában is 

versenyeztek, ahol 10 csapatból a 7. helyezést értük el. 

 2012. december 7-én, az ÁMK Csarnokban megrendeztük a kerületi iskolák számára kiírt 

tehetségkutató versenyt, a II. Csepel DSE Kézisuli Kupa első fordulóját, ahol közel 150 

gyermek versenyzett zsámolykézilabda és szivacskézilabda versenyeken. 

 2012 decemberében az egyesületünkben rendszeresen sportoló gyerekek száma elérte a 

160 főt. Ebből igazolt játékos 5 különböző korosztályban 85 fő. 

A 2012-2013-as versenyévad további eseményei a beszámoló dátumáig, 2013. májusig: 
 

 2013. február 16-án egyesületünk tehetségkutatót szervezett a 1997-2003 között született 
leányok és a 2000-2003 között született fiúk számára. Ezt követően egyesületünk 
sportolói közös fényképezésen vettek részt, elkészültek egyesületünk csapatainak 
tablóképei. 

 

 Részt vettünk az I. Budakalászi Utánpótlás Kézilabda Tornán a 97-es lányokkal, ahol a 3. 
helyen végeztünk. 

 

 A 2013. április 13-án, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban megrendezésre kerülő 
KSI kupán a 2002-2003-as fiú csapatunk minden mérkőzését megnyerve végzett az első 
helyen. 

 

 2013. május 10-én, az ÁMK Csarnokban került megrendezésre a Csepel DSE Kézisuli 
Kupa tavaszi fordulója. A torna életre hívásának köszönhetően, az eltelt két esztendő alatt 
sok csepeli gyermek kezdett megismerkedni a kézilabdázás alapjaival sportköri és a 
Csepel DSE egyesületi foglakozásainak keretében egyaránt. A kupában résztvevő 
gyermekek számának növekedésén túl, a csapatok teljesítménye is látványosan fejlődött. 
A Csepel DSE Kézisuli Kupa tavaszi fordulójában közel 150 leány és fiú mérte össze 
tudását a zsámolylabda és szivacskézilabda mérkőzések során. A zsámolylabda vegyes 
csapatainak versenyét a Kölcsey Ferenc Iskola nyerte a Széchenyi és az Eötvös iskola 
csapatai előtt. Szivacskézilabdában a leányok versenyében az Eötvös Iskola végzett az 
első helyen megelőzve a Kazinczy és a Széchenyi Iskolákat. A fiúk versenyében a 
Kazinczy Iskola szivacskézilabda csapata bizonyult a legjobbnak maguk mögé utasítva az 
Eötvös és a Széchenyi iskolák csapatait. Az iskolák közötti összetett versenyben a 
Széchenyi Iskola végzett az első helyen és hódította el egy évre a Csepel DSE Kézisuli 
Kupa vándorserleget. 
. 

 2013. május 18-20-a között négy csapattal (2000 leány A, 2000 leány B, 2000 fiú és 2002 
fiú) vettünk részt az I. Astron Pünkösdi Utánpótlás Kézilabda Kupán. A leány 2000 „A” 
csapatunk veretlenül végzett az első helyen, a leány 2000 „B” csapatunk a harmadik 
helyezést szerezte meg. A fiúk a 2002-es korosztályban a 6., ill. a 2000-es korosztályban 
a 8. helyet szerezték meg. A kupa külön díjazottai között is sokan képviselték a Csepel 
DSE-t, a legjobb játékosoknak járó külön díjazásban részesült Balogh Fanni és Szalay 
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Daniéla a 2000 A leány csapatból, Vaskó Péter a 2000 fiú csapatból és Bakos Bálint a 
2002 fiú csapatból.  

 
A 2012-13-as versenyszezonban összesen 230 mérkőzés, 80 győzelem, 9 döntetlen, 145 
vereség, 3140 lőtt és 3718 kapott gól, átlag 115 óra játékidő a statisztikánk. 
 
Az egyesületünkben sportoló gyereket száma jelenleg eléri a 170 főt, melyből 5 különböző 
korosztályban igazolt játékos 90 fő. 
Edzéseinket 10 csoportban, 6 szakképzett edzővel és 1 sportszakemberrel, heti két 
alkalommal külön kapusedzéssel, négy csepeli iskolában a hét minden napján, heti 4, 3 vagy 
2 alkalommal tartjuk összesen heti 40,5 órában. 
 
A 2011-2012-es évadra beadott és elnyert pályázat folytatásaként a Csepel Diáksport 
Egyesület a 2012-2013-es évadra is pályázatot nyert a Magyar Kézilabda Szövetségnél – 
csökkentett költségvetéssel -  a látvány csapatsport támogatására benyújtott sportfejlesztési 
programjával, mely támogatást az utánpótlás korú gyermekek részére sportfelszerelések, 
sporteszközök beszerzésére, személyszállítási költségekre, nevezései és rendezése 
költségekre, sportlétesítmények, sportpálya bérleti díjakra, felkészítéssel, 
edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés 
költségekre illetve a programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításaira 
fordítunk. 
 
A sportfejlesztési programot tovább folytatjuk, így 2013-2014 évadra is benyújtásra került 
egy újabb pályázat, melynek elbírálása jelen időpontban folyik. 
 
Budapest, 2013. május 21. 
 
 
 
Lizer László 
Csepel DSE 
elnök 
 


