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2013. 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.) 

2013. év bevételei  

CSEPEL DSE ezer HUF 

Tagdíj 1 114 

Saját rendezésű kupa nevezési díj 441 

Sportszolgáltatási díj 9 094 

Értékesítés nettó árbevétele 10 649 

Látványcsapatsport támogatás TAO-ból 18 421 

Támogatás önkormányzattól 500 

Támogatás más vállalkozótól 400 

Támogatás magánszemélytől 30 

Költségtérítésre befizetett összeg 50 

Egyéb bevétel 19 401 

Bankkamat 185 

Pénzügyi műveletek bevételei 185 

Összes bevétel 30 235 

 
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 2012-2013-es évadra elnyert sportfejlesztési támogatási program keretében 
(be/SFP-0100/2012.számú) 11.880.002,- Ft támogatási összeggel számolt el a Nemzeti 
Sport Intézet felé. 
A 2013-2014-as évadra elnyert sportfejlesztési támogatási program keretében (SFP-
0065/2013) kapott 24.337.671,- Ft támogatási összeg elszámolása 2014. július 31-ig 
esedékes. A tárgyévi beszámolóban a két támogatási időszakból a tárgyévre eső rész került 
elszámolásra. 
A sportszervezet tárgyévben a helyi önkormányzattól 500.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, melynek elszámolása szabályszerűen megtörtént  
 
A sportszervezet vezető tisztségviselői tárgyévben tiszteletdíjban nem részesültek. 
A sportszervezet tárgyévben cél szerinti juttatást nem nyújtott. 
 
A sportszervezet tárgyi bevételeit csak az alapszabály szerinti alaptevékenysége közhasznú 
költségeire és ráfordításaira használta fel. 
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2013. év ráfordításai  

CSEPEL DSE ezer HUF 

Sportfelszerelés, sporteszköz: 2 213 

Saját rendezésű kupa egyéb költségei: 233 

Egyéb anyagköltség: 82 

Terembérleti díjak: 3 880 

Nevezési díj kupákra: 297 

Utazási költség: 1 269 

Edzőtábor, kupák szállás, étkezés: 1 831 

Adminisztrációs költségek: 129 

Javítási kts. egyéb szolg.: 992 

TAO pályázat közreműködői díj és illeték: 147 

MKSZ-nek fizetett díjak: 612 

Bankköltség: 227 

Anyagjellegű ráfordítások összesen: 11 912 

Sportszakember, edzők megbízási díja és járulékai: 11 734 

Reprezentációs költségek: 17 

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 11 751 

MKSZ-nek fizetett biztosítás: 35 

Értékcsökkenési leírás: 60 

Költségek és ráfordítások összesen közhasznú tevékenységhez: 23 723 

 
 
2. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként 

kimutatott) támogatásra vonatkozó, részletezett adatok. 

Egyesületünk 2013 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. 

2013 év eseményei és eredményei  
2013. tavaszi szezon 2013. január – 2013. június 
 
2013. januárjától 10 csoportban, 7 edző közreműködésével 130 fő sportoló gyermek 
létszámmal folytattuk a 2011-ben elkezdett munkát. 
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1997-99. leány csapatunk, Budakalászi SC-vel kötött együttműködési megállapodásunknak 
köszönhetően, az NBII. női junior bajnokság Északi csoportjában szerepelt és 2012-2013. 
évi bajnokságban a 7. helyezést sikerült megszerezni. Az Országos Serdülő Bajnokság 
(OSB) B csoportjában az alapszakasz után szintén a 7. helyen végeztek a 2012-2013. évi 
versenykiírásban. 
 
1997-99. B leány csapatunk ezen időszakban részt vett a Batta Kupán, illetve a Pest 
Megye Bajnokság 1997. leány korosztályában állt helyt. Ezen kívül a Budakalász Utánpótlás 
Kézilabda Tornán vettünk részt, ahol az V. helyezést értük el. A Májusi Cserebogár 
Utánpótlás Tornán pedig a III. helyet szereztük meg. 
 
2000-01. leány csapatunk a Budapest Bajnokság 2000. leány korosztályában szerepelt, 
ahol a VI. helyezést értük el. Megmérettük magunkat az ERIMA Bajnokság 1999. leány 
korosztályában is. Az ERIMA Bajnokság 2001. leány korosztályában elindulva, szépen 
menetelve egészen az Országos Elődöntőig jutottunk. Két csapattal vettünk részt az I. 
ASTRON Pünkösdi Kézilabda Kupán, ahol „A” csapatunk kupagyőztes lett, míg „B” 
csapatunk III. helyezést ért el. 
 
2000-01. fiú csapatunk a Budapest Bajnokság 2000. fiú korosztályában versenyzett és 
részt vett az ERIMA Bajnokság 2000. fiú korosztály versengésében is. Az I.ASTRON 
Pünkösdi Kézilabda Kupán a VIII. helyezést szereztük meg. 
 
2002-03. leány csapatunk a Budapest Bajnokság 2002. leány korosztályában és az ERIMA 
Bajnokság ugyanezen korosztályában is megmérettette magát. Ezen kívül az ERIMA 
Bajnokság 2003. leány korosztályában is elindultunk csapatunkkal. A CSDSE Felkészülési 
Tornán 2002. leány korosztályban a II. helyezést sikerült megszerezni, míg a DTC 
Utánpótlás Kézilabda Tornán jó alkalom kínálkozott, hogy két csapattal is elindulhassunk. A 
tornán az I. és a II. helyezést is mi hódítottuk el. 
 
2002-03. fiú csapatunk az ERIMA Bajnokság 2003. korosztályában bontogatta szárnyait. A 
CSDSE Felkészülési Tornán 2002. korosztályban a II. helyezést szereztük meg, míg a KSI 
Kupa 2002. korosztályában kupagyőztesek lettünk. Az I.ASTRON Pünkösdi Kupán 2002. 
korosztályban a VI. helyet szereztük meg. A VASAS Napon a Szivacskézilabda Tornán 
2003. korosztályban, két csapattal is elindultunk, az eredmény egy I. és egy II. hely. 
 
2004-06. leány-fiú vegyes csoportjaink (2 csoport) a szivacs kézilabdázás alapjaival 
ismerkedtek ezen időszakban és, hogy bepillantást nyerhessenek a versenyzés, a 
„meccsezés” hangulatába, részt vettünk az ÚJBUDA Gyermek Kézilabda Torna 
küzdelmeiben. Legifjabb sportolóink számára a CSDSE négy fordulós szivacskézilabda 
tornát szervezett. Ezen időszakban a tavaszi fordulókat bonyolítottuk le. 
 
 
2013. őszi szezon 2013. július – 2013. december 
 
1997-99. leány csapatunk, Budakalászi SC-vel kötött együttműködési megállapodásunknak 
köszönhetően, az NBII. női junior bajnokság Északi csoportjában szerepelt és a 2013-2014. 
évi bajnokság őszi fordulóit játszották. Az Országos Serdülő Bajnokság (OSB) B 
csoportjában az 1998-99. leányaink szálltak harcba a minél jobb helyezésért. Ezen kívül az 
1997. születésű lányainkra alapozva elindultunk a női felnőtt Budapest I/A. bajnokság 
küzdelmeiben, ahol az őszi fordulók mérkőzéseit játszottuk le. 
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2000-01. leány csapatunkkal a II. Szent István Kupán vettünk részt a 2000. és a 2001. 
korosztályban, ahol végül nagy csatában, a 2000. korosztályban II. helyezést értünk el, míg a 
2001. korosztály küzdelmeit megnyertük. A Szigetszentmiklósi Felkészülési Tornán 
meggyőző teljesítménnyel torna győztesek lettünk mindkét korosztállyal. A 2000. születésű 
sportolóinkkal, kiegészülve három 1999. születésű leánnyal, elindultunk a Régió Bajnokság 
1999. korosztályában. A 2001. születésű sportolóinkkal pedig a Régió Bajnokság 2001. 
korosztályba neveztünk be, kiegészülve néhány ügyes 2002. születésű leánnyal és 
játszottuk le őszi mérkőzéseinket. Mindkét mérkőzés sorozat befejezési ideje 2014. június. 
 
2000-01. fiú csapatunk részt vett a II. Szent István Kupa 2000. korosztályának 
küzdelmeiben, ahol kupagyőztesként üdvözölhettük őket. Beneveztünk és elindultunk a 
Régió Bajnokság 2000. fiú korosztályában. Ezen időszakban az őszi mérkőzéseinket 
játszottuk le. 
 
2002-03. leány csapatunk a 2013-2014. évi Régi Bajnokság 2003. korosztályában kezdte 
meg őszi versenyzését, melynek várható befejezési ideje 2014. június. 
 
2002-03. fiú csapatunk a II. Szent István Kupán 2002. korosztályban IV. helyezést ért el. 
Meghívót kaptunk a Csanádi Utánpótlás Kézilabda Kupára, ahol a 2002. korosztályban a VII. 
helyezést értük el. A 2013-2014. évi Régió Bajnokság 2002. fiú korosztályába két csapattal is 
neveztünk. A régió Bajnokság várható befejezése 2014. június. 
 
2004-05. leány csapatunk Érden vett részt felkészülési tornán 2004. korosztályban, majd a 
Régió Bajnokság 2004. korosztályába neveztük csapatunkat, mely 2014. júniusában 
fejeződik be. A CSDSE Mikulás Kupa 2004. korosztályában a IV. helyezést érte el. 
 
2004-05. fiú csapatunk a 2013-2014. évi Régió Bajnokság 2004. korosztályában indult, 
várható befejezése a bajnokságnak 2014. június. A CSDSE Mikulás Kupa 2004. 
korosztályának versenyében is remekül helyt állt. 
 
Egyesületünk alsós tagozatos iskolás gyermekek részére minden iskolai évben, őszi – 
tavaszi fordulók keretében rendezi meg a CSDSE Kézisuli Kupát. Célunk, hogy minél több 
kisiskolással ismertessük meg és szerettessük meg a kézilabdázást. Az úgynevezett I. 
korcsoport (1-2. oszt.) zsámolylabdában, a II. korcsoport (3-4. oszt.) szivacskézilabdában 
méri össze tudását. 2013-ban 5 iskola 15 csapata vett részt rendezvényünkön. Minden 
versenyszámban díjazzuk a csapatokat, gyermekeket (érem, oklevél, kupa). Az impozáns 
vándorserleget pedig az az iskola viheti haza egy esztendőre, a következő évi 
megmérettetésig, amelyik mind teljesítményében, mind az adott iskolát képviselő gyermekek 
számában a legkiválóbbat nyújtja. A 2012-2013. tanévben ez az iskola a Gróf Széchenyi 
István Általános Iskola volt. 
Egyesületünk 2013. júniusában a Csepeli Ifjúsági Tábor területén Családi Napot szervezett, 
mely egyben a 2012-2013. évi verseny szezon lezárása is volt. Sportolóink, szüleik, edzőink 
vettek részt az eseményen, mintegy 160-an.  
2013. augusztusában minden versenyző csapatunknak edzőtábort szerveztünk. A 
nagyobbak Szarvason edzőtáboroztak 6 napon át, míg a kisebbek napközis rendszerben a 
Gróf Széchenyi István Általános Iskolában alapoztak a következő versenyidényre.  
 
Budapest, 2014. május 27. 
           Kalmár Zsolt 
            CSDSE elnök 


