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Budapesti Farkasok AFKE 

Közhasznúsági jelentése 

a 2012-es esztendőről 

 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

A Budapesti Farkasok AFKE 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2 950 ezer 

Ft, a saját tőke 1 599 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és 

a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

Szervezetünk nem kapott állami támogatást. Kizárólag a SZJA 1 % -ból jutott az Egyesület 

támogatáshoz. (2.sz.melléklet). 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 717 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet 

mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak 

elérése érdekében.  2012-ben az egyik legnagyobb kiadásunk a fiatal játékosaink edzőtáboroztatásának 

támogatása volt., illetve a sportpálya bérleti díjai. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk    

3. sz. melléklete mutatja be. 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 

HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS 

MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 

Szervezetünk a SZJA 1% mellett kapott magánszemélytől is egyéb támogatást. A kapott támogatást a 

5.sz.melléklet mutatja be. 

 

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

 

Szervezetünkben minden tag, tisztségviselő, edző önkéntes alapon végez munkát, senki sem részesül 

anyagi juttatásban. 

 

 

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

7.1. A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése: 

 

Igyekszünk az egyesületünkben sportoló fiataloknak a lehető legjobb körülményeket 

biztosítani, mind pálya mind edzők terén. A heti több alkalommal megrendezésre kerülő 

fizikai edzések mellett számos elméleti oktatáson is részt vesznek. A csapat nagy mérkőzés 



számából adódóan, számos hétvégi programot teremtünk nem csak a közvetlen nálunk 

sportolóknak, hanem egyéb érdeklődők számára is. A csapat körül eltöltött időben 

igyekszünk maximális figyelmet fordítani a fiatalokra, megismertetve velük a sportban és a 

közösségben eltöltött idők előnyeit. Fontosnak tartjuk, hogy nem csak fizikailag, hanem 

szellemileg, erkölcsileg is fejlődnie kell az ifjúságnak.  

 

Honlapunkon, egyéb internetes csatornákon illetve nyomtatott sajtón keresztül igyekszünk 

megszólítani minden érdeklődőt.  

 

Működő bizottságaink számos programmal, és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak 

hozzá közösségünk hírnevéhez, ismertségéhez nem csak az országhatáron belül, de a közeli 

országokban is. Fontos feladat, hogy segítsük bizottságaink munkáját, és teremtsünk egyre 

több lehetőséget tagjaink önmegvalósítására. 

  

7.2. Amerikai Futball, mint hobby, és rajta keresztül a sport szeretetének népszerűsítése, 

kiemelt figyelemmel a fiatalokra és gyermekekre: 

 

Egyesületünk mérete és szakmai felkészültsége a közép európai régióban is elismert. Ebből 

kifolyólag kiemelkedően sok mérkőzést és (évente kb. 25 hazai mérkőzés) nyílt edzéseket 

bonyolítunk le, ahová bárki nemtől és kortól függetlenül ellátogathat. Ezen felül szervezünk 

és veszünk részt mások által szervezett sport illetve sport orientált rendezvényeken, melyek 

célja az egészséges életre nevelés, a sport megkedveltetése és nem utolsó sorban az amerikai 

futball megismertetése Magyarországon. 

Az elmúlt 9 évben nemzetközi megmérettetéseken is részt veszünk a hazaiak mellett (Osztrák 

Nemzeti Bajnokság - AFBÖ, Közép Európai Bajnokság CEFL). 

 

Anyagi korlátainkhoz mérten igyekszünk az általunk szervezett rendezvények színvonalát, 

hangulatát olyan magasra emelni, hogy minden kedves kilátogató pozitív élményekkel 

távozhasson. 

 

Jól képzett (részben Amerikai) edzők várják a mozogni vágyó fiatalokat, akik az amerikai 

futball oktatása mellett megtanítják az erre a sportra jellemző, és az élet számos területén 

hasznosítható hozzáállást, szemléletet, felfogást.  

 

 

7.3. A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a Magyarországi Amerikai 

Futball társadalomnak: 

 

Sport szerető emberekként számunkra fontos, hogy a mozgást beépítsük mindenapjainkba. Az 

egyesület egyik nagy kihívása, hogy népszerűsítse ezt az Amerikában honos, látványos és 

izgalmas sportágat, valamint, hogy minél több fiatalt rávegyünk a rendszeres testmozgásra. 

Ennek szellemében ebben az évben is folytattuk sporttudatos nevelőmunkánkat. Példát 

mutatunk minden velünk kapcsolatba kerülő személynek, szervezetnek. Együttműködésünk 

továbbra is határozottan jónak mondható a helyi és regionális Amerikai Futball csapatokkal. 

Évközben számos közép és általános iskolai testnevelés órát látogattunk meg és ajánlottuk fel 

segítségünket a hétköznapitól kicsit eltérő testmozgás elsajátításához. 

 

7.4. Hagyományápolás: 

 

A Magyarországon jelenleg működő Amerikai futball csapatok alapítójaként kötelességünk a 

sportág minden szintű népszerűsítése. Szívügyünk, hogy minél több ember ismerje meg a 



játékszabályokat, vegyen részt általunk szervezett családi eseményen vagy egy hétvégi 

rendezvényen. Az emberek ismerjék meg szokásainkat, a mérkőzések menetét a sportág 

szépségét.  

Évente minimum két alkalommal megrendezésre kerül az egyesület szezonzáró ünnepsége, 

ahol oklevéllel és kisebb tárgyi ajándékokkal díjazzuk a legtehetségesebb játékosokat nem és 

kor szerint lebontva, valamint azokat a segítőket, akik a pályán kívül tesznek sokat a 

csapatunkért. 

 

 

 

7.5. A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport: 

 

Az Amerikai Futball az egyik legkomplexebb csapatsport tevékenység. Nem csak a testi, 

hanem a lelki fejlődést is szolgálja. Sok száz ember, köztük gyermeket és fiatalt mozgatunk 

meg hétről hétre. 2012-ben is odafigyeltünk ezen életforma népszerűsítésére, kihasználtuk az 

adódó lehetőségeket a figyelem és az érdeklődés felkeltésére. Meghívást küldtünk általános és 

középiskolákba. A 2011-ben két alkalommal is megrendezet Try Out (nyílt edzés) nevű nyílt 

edzésünkre több mint 150 mozogni vágyó látogatott el. Ennek a rendezvény sorozatnak a fő 

célja, hogy minden érdeklődő – kortól és nemtől függetlenül – ki tudja próbálni a sportot, 

valamint el tudjon tölteni pár órát kötetlenül az edzőinkkel és a csapat vezetésével, akik 

szívesen válaszolnak minden felmerülő kérdésre. Természetesen, nem csak a kiemelt 

rendezvények alkalmából lehet ellátogatni hozzánk, edzéseink helyszíne és időpontjai 

megtalálhatóak az interneten és bárki számára ingyenesen látogatható. 

 

7.6. A sport szélesebb körben való megismertetése 

 

 Az elmúlt egy évben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél több lánnyal ismertessük 

 meg az amerikai footballt, valamint a hozzá kapcsolódó tánccsoportunkat (Cheerleading – 

 pompon lányok). Az év elején egy csapattal indultunk el ezen a téren, azonban köszönhetően 

 a sikeres bemutatóinknak az év végére már 2 tánccsapat látogatta edzéseinket közel 25 fővel. 

 Fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük a sport és a mozgás 

 fontosságát, ezért igyekszünk az egyesületünkben mozogni vágyóknak többféle lehetőséget is 

 kínálni erre. 
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Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Budapesti Farkasok AFKE közgyűlése 2013. május 14-ei ülésén elfogadta. 


