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2018. évi kiegészítő melléklete

1. A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek
támogatásonként. (Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati és/vagy
nemzetköziforrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását,
fejlesztését célző támogatást, adományt kell érteni.}

2018. év bevételei
CSEPEL DSE ezer HUF

Tagdíj 12a

Saját rendezésű kupa nevezési díj 12a

sportszolsá ltatási d íi 12 371

Nevelési költsée térítés 348

É rtéke s íté s n ettó ó r b e v éte l e 12 839

Látvány-csa patsport támogatás TAO-ból 9a 491

Tá mogatás önkormá nyzattó l 0

Támogatás más vállalkozótól CI

Tá mogatás magá nszemélytől 3 008

Tá mogatás sza kmai szövetségtől 0

Költséetérítésre befizetett összeg 0

slA1% 161

Eevéb bevételek 434

Egvéb bevétel 94 a94

Bankkamat 13

Árfolya m nyereség 7

Pénzügyi m űveletek bevételei 20

összes bevétel 706 953

Az egyesületnek tárgyévben csak a közhasznú tevékenységből származott bevétele.
A sportegyesü let tárgyévben vál lalkozási tevékenységet nem végzett.
A sportszervezet tárgyévben költségvetési tám ogatás ban nem részesült.
A sportszervezet tárgyévben a központi költségvetési szeMől, az elkülönített állami
pénzalaptól támogatásban nem részesült.
A Csepel DSE a 2}17-2a18-as évadra elnyert sportfejlesztési támogatási program keretében
(SFP-05065l2a17. számú) 59 398 929,-Ft támogatási összeggel számolt el a Magyar
Kézilabda Szövetség felé,
A 2018-2019-es évadra elnyert sportfejlesztési támogatási program keretében (SFP-
06065/2CI18. számú) 83 136 431;Ft támogatási összeg elszámolása 2O19. július 31-ig
esedékes a Magyar Kézilabda Szövetség felé. A tárgyévi beszámo|óban a két támogatási
idöszakból a tárgyévre eső rész került elszámolásra.
A sportszervezet vezető tisztségviselői tárgyévben tiszteletdíjban nem részesültek.
A sportszervezet tárgyévben cél szerintijutiatást nem nyújtott.
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2OL7. év ráfordításai
CSEPEL DSE ezer HUF

Sportfelsze relés, spo rteszköz: 15 325

SaJát rendezésű kupa egyéb költségei: 179

Egyéb anyagköltség: 824

Terembérleti díjak: 9 a47

Nevezési díj kupákra: 464

utazási költsée: 3 774

Edzőtábor, kupák szállás, étkezés: 6 333

Adminisztrációs költséeek: 775

Javítási kts. eevéb szolg,: 1 905

TAO pályázat közreműködőidü és illeték: 7 207

M KSZ-nek fizetett díjak: 4287
Bankköltség: 596

Biztosításidíj: 442

AnyagjeIlegű rófordítósok összesen : 51 092

Sportszakember, edzők megbízási díja és járulékai: 38 861

Reprezentációs költséeek: 0

Személyi jelleqű rófordítósok összesen: 38 861

M KSZ-nek fizetett biztosítás: 0

É rté kcsökke n é si te í rá s : 10 789

Ke rekítés, egyé b róío rd ítós : 360

költsések és ráíordítások összesen közhasznú tevékenvséqhez: 101 7o2

2. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként
ki m utatott) támogatásra vonatkozó, részletezett adatok.

Egyesületü nk 2018. 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 és az egyesúletben sportolók részére rendszeres testedzés, a sportolás és a
versenyzés 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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2a18. év eseményei és eredményei

2a17-2018. évi versenyévad, 2018. évi tavaszi szezon, 2018. január- 2018. június

2a18. januárjától 14 csopottban, Laurencz LászIó mesteredző szakmai vezetésévet, 14
szakképzett edző és 3 adminisztratív munkatárs közreműködésével, 250 fő spartoló gyermek
létszámmal folytattuk a 2011-ben elkezdett munkát, mely 2a18. évben,s íelybs intenzitással
zajíott.

Felnótt női csapatunk az NB ll. Déli csoport küzdelmeit folytatta tavasszal. A2017-2018. évi
NBll. Déli csoport küzdelmeiben felnőtt gárdánk 2. helyen zárta a bajnokság küzdelmeit és
ezzel ezüstérmet szerzett.

ltiúsági női csapatunk az l. osztály Keleti csoport küzdelmeiben 12 csapat közül végül 9.
helyezést ért el,

§erdülő leány együttesünk a 2O17-2018. versenyévadban a ll. osztály Nyugati csoportjában
vitézkedett, aholvégüléppen csak lemaradva a dobogóról, a negyedik helyet szerezte meg,

U{3 leány csapataink (2 csapat) a Gyermekbajnokság ll. osztályának U13-as korosáály
Adorján János régiójának Felsőházába jutva az 1. és 5. helyen záft. 2a18. májusában a Vl,
Pünkösdi Utánpótlás Kézilabda Tornán a 4, helyet szereztük meg.

U{{ leány csapat a Gyermekbajnokság U1l-es korosztály Adorján János régió küzdelmeiben
vett részt, tavasszal 14 mérkőzést játszott, a mérkőzésekről eredménytábla nem készült. A Vl.
Pünkösdi Utánpótlás Kézilabda Tornán a 4. helyet szereáük meg,

Uí0 leány csapat a Kisiskolás Bajnokság U10 korosztály Adorján régiójában a tavaszi
fordulókban összesen 12 mérkőzést játszott. A Kisiskolás Bajnokságban rógzítik az
eredményeket, de eredménytáblát nem készítenek. A Vl. Pünkösdi Utánpótlás Kézilabda
Tornán a 8. helyet szereztük meg.

U9 leány csapat a Kisiskolás Bajnokság U9-es korosáály Adorján régiójába nevezett,
tavasszal 12 mérkőzést játszott. A Kisiskolás Bajnokságban rögzítik az eredményeket, de
eredménytáblát nem készítenek.

Felnőtt férfi csapatunk az NB ll. Déli csoport küzdelmeit folytatta tavasszal. A2a17-2a18. évi
NBll. Déli csoport küzdelmeiben felnőtt gárdánk 12. helyen zárla a bajnokság küzdelmeit,
ezzel sajnos kiesett csapatunk az NB ll. osztályából.

l|iúsági férfi csapat a lll. osztály Déli csoportjában harcolt a pontokért, mely küzdelem végül
a 6. hely megszerzésére volt elegendő.

Serdülő fiú csapat a lll. osztály Déli csoportjában nagyszerű helytállással az évad végén
csoportját megnyerve felkerült a ll. osztályba. 2018, januárjában a Szigetszentmiklósi
Utánpótlás Kézilabda Tornán 2. helyezést értek el a fiúk, míg márciusban a XXVll. Prague
Handball Cup elnevezésű prágaitornát 3 győzelemmel és 4 vereséggelzártuk.
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LJ14 flú csapat a ll. osztály Adorján János régió felsóházi ré4átszásban végül a 2, helyet
szerezte meg.

U12 taű csapatunk az Adorján János régióban versenyzett. A mérkőzések eredményeiről
tabella nem készült.

Ul0 fiú a Kisiskolás Bajnokság U10 korosztály Adorján régiójában összesen 8 mérkózést
játszott. A Kisiskolás Bajnokságban rögzítik az eredményeket, de eredménytáblát nem
készítenek.2018. januárban saját rendezésű felkészülési tornán fiaink az 1. helyet, míg
májusban a Vl. Pünkösdi Utánpótlás Kézilabda Tornán a 9, helyet szerezték meg.

U9 fiú csapat a Kisiskolás Bajnokság U9 korosztály Adorján régiójában a tavaszi fordulókban
összesen 6 mérkőzést játszott. A Kisiskolás Bajnokságban rögzítik az eredményeket, de
eredménytáblát nem készítenek.

Egyesületünk legfiatalabb sportolói, a szívacskézilabdás fiúk-lányok, jellemzöen az általános
iskola 1. és2. osáályos tanulóiból kerülnek ki, ldén is mintegy 60 gyermek ismerkedett a
kézilabdázás alapjaival.

Egyesületünk 2018, júniusában a Csepeli lfjúsági Tábor területén Családi Napot szervezett,
mely egyben a 2a17-20'l8. versenyévad lezárása is volt, Sikeres szezont tudhatunk magunk
mögöfi és ennek köszönhetően számtalan érmet és oklevelet osztottunk kisportolóink részére
a különböző országos bajnokságokban való eredményes szereplésért. Az eseményünket
sportolóinkon kívül szüleik, barátaik, az egyesületben dolgozó edzők, segítők is megtisztelték,
összesen mintegy 180 fő.

2018. június utolsó két hetében sportolóink körében, a kisebbeknek kézilabda tábort, míg a
nagyobbaknak kézilabda egyéni képzést szerveáünk. Nagy sikere volt programjainknak.

2018-2019. évi versenyévad, 201 8. évi őszi szezon, 2018. jútius - 2018. december

2018. augusztusában minden versenyző bőrlabdás csoportunknak edzótábort szerveáünk, A
nagyobbak Szarvason edzótáboroÁak 12 napon át, két turnusban, míg a kisebbek napközis
rendszerben az AMK csarnokban alapoztak a következő versenyidószakra,

2a18. július végétől 12 csoportban, Laurencz László mesteredzó szakmai vezetésével, 18
munkatárssal (szakképzett edzők, masszőr, adminisztratív munkatársak), mintegy 25a fő
sportoló gyermek létszámmal kezdtük meg a 2018-2019. éviversenyévadot.

Felnőtt női csapatunk az NB ll. Déli csoport küzdelmeit kezdte meg szeptemberben, A Magyar
Kupa küzdelmeibe is beneveztük a gárdát, de az első fordulóban a Szent lstván SE túl nagy
falatnak bizonyult és alulmaradtunk, kiestünk a kupából.

lfiúsági női csapatunk az előző évek korosztályos sikereinek köszönhetően az lfjúsági l.
osztály Keleti csoportjában (legmagasabb osztály) kezdte meg a küzdelmet szeptemberben.
Ehhez alapozva augusztusban a lX. Nyári Kézilabda Fesztivál mérkőzéseivel (2. hely)
hangolódtunkaz ősszel, a csapatra váró feladatokra"
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Serdülő leány csapataink, két csapattal versenyeztünk, a ll. osztály Nyugati, illetve a lll.
osztály Déli csoportjába nyert besorolást és kezdte meg összel a mérkőzéseket. A csapat a
lX. Nyári Kézilabda Fesztiválon is részt vett, a 10, helyet érte el.

Uí4 leányok a Gyermekbajnokság ll. osztály Nyugati D csoportjának alapszakaszi küzdelmeit
kezdték meg szeptemberben. Augusztusban a Vl. Autó-Fort - Csepel DSE Utánpótlás
Kézilabda Tornán 2. helyezést ért el.

Uí3 leány csapat a Gyermekbajnokság Adorján régióban kezdte meg a versenyzést, az
eredményeket rögzítik, de eredmény tabella nem készül,

Uí2 leány csapat a Gyermekbajnokság Adorján régióban kezdte meg a versenyzést, az
eredményeket rögzítik, de eredmény tabella nem készül. Augusztusban a Vl. Autó-Fort -
Csepel DSE Utánpótlás Kézilabda Tornán 3. helyezést ért el.

Uí{ leány csapat a Gyermekbajnokság U1l-es korosztály Adorján János régió
alapszakaszának küzdelmeit kezdte meg szeptemberben, Ebben az évadban, ezen
korosztályban is ugyan rögzítik az eredményeket, de eredménSáblát nem készítenek,

Uí0 leány csapat a Kisiskolás Bajnokság U10 korosztály Adorján régiójában az őszi
fordulókban mérkőzést nem játszottak. Tavasszal kezdik majd el a versenyzést. A Kisiskolás
Bajnokságban nem rögzítik az eredményeket, így eredménytáblát sem készítenek.

2008. U9 leány csapat a Kisiskolás Bajnokság U9-es korosztály Adorján régiójában a z őszl
fordulókban összesen 6 mérkózést játszott. A Kisiskolás Bajnokságban rögzítik az
eredményeket, de eredménytáblát nem készítenek.

Felnőttférficsapatunk az ősziszezont a Budapest l. osztályban kezdte meg. Céla bajnokság
megnyerése, hogy a legrövidebb idón belúl újra NB ll-ben szerepelhessen a csapat.

lfjúsági férfi csapat a lll. osztály Kőzép csoportba került és ott kezdte meg mérkőzéseit az
ősz folyamán.

Serdüló fiú csapat azelőző évadban a lll. osztály megnyeréséveljogot szerzefi a 20't8-2019.
versenyévadban, a ll, osztályban való részvételhez. ltt kezdte meg ősszel a küzdelmeket.
Augusztusban a lX. Nyári Kézilabda Fesztiválon a 7. hely jutott.

U14 fiú csapat a Gyermekbajnokság lll. osáály Adorján régió A csoportjának alapszakasz
mérkőzéseit játszotta az ősszel és harmadik helyezésig jutott. A Felsőházi küzdelmekre 2019,
tavaszán kerülsor. Augusztusban a lX, Nyári Kézilabda Fesztiválon a 3. hely jutott.

U13 fiú csapatunk az Adorján régióban kezdte meg az őszi versengést. Eredményeket
rógzítenek, de eredménytábla nem készül. Augusztusban a Vl. Autó-Fort - Csepel DSE
Utánpótlás Kézilabda Tornán 2, helyezést ért el. Decemberben a XXIV: Ferenczy Kupa
küzdelmeiben az előkeló 4, hely jutott.

U12 frú csapat a Gyermekbajnokság Adorján János régiójának alapszakaszi mérkőzéseit
kezdte meg szeptemberben. Ebben az évadban, ebben a korosztályban is ugyan rögzítik az
eredményeket, de eredménytáblát nem készítenek. Augusáusban a Vl. Autó-Fort - Csepel
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DSE Utánpótlás Kézilabda Tornán 't. helyezést ért el. Decemberben a XXIV: Ferenczy Kupa
küzdelmeiben az 5. hely jutott.

Uíí fiú csapat a Gyermekbajnokság Adorján János régiójának mérkőzéseit kezdte meg
szeptemberben. Ebben az évadban, ebben a korosztályban is ugyan rógzítik az
eredményeket, de eredménytáblát nem készítenek. Decemberben a XXIV: Ferenczy Kupa
küzdelmeiben a csapat a negyedik helyet szereáe meg.

U10 fiú csapatunk a Kisiskolás Bajnokság Adorján régióban versenyezve az ősszel 6
mérkőzést játszott le. A Kisiskolás Bajnokságban nem rögzítik az eredményeket,
eredménytáblát nem készítenek.

Sok éves kitartó szervező munkánk eredményeként 20,t8. október elsején megkezdődött a
Laurencz László Sportcsarnok építése, mely a Csepel DSE (TAO támogatás) és a XXl. kerületi
Önkormányzat (telek, öneró biztosítása) közös projektje.

2018. december 19-én a Csepel DSE évzáró rendezvényére került 
ryJap*r Diáksport Egyesület

Budapest, 2019. május 23.

1213, Budapest, Révész út 5/B,
Közhasztltr szervezet nyilv.sz,: 14184

Adószán: 1 81 51187 -2-43

Mwrq't
kalmár zsolt

Csepel DSE elnök
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