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Budapesti Farkasok AFKE 
Közhasznúsági jelentése 
a 2012-es esztendőről 
 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Budapesti Farkasok AFKE 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kap-
csolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösz-
szege 2 999 ezer Ft, a saját tőke 32 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. mellékle-
te, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Szervezetünk 250 ezer Ft NCA támogatásban részesült 2013-ban, mely összeget az edzéshez 
szükséges pályabérletre fordította. 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 1567 ezer Ft összeggel csökkent. A Szer-
vezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú 
céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az 
esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon felhasználá-
sát 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, HE-

LYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS 
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Szervezetünk nem kapott egyéb támogatást. Így ezen a soron nem tudunk beszámolni azok 
mértékéről. 
 
 
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  Sporttevékenységek szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek a 

megteremtése (2004. évi I. törvény 55.§ (1) bekezdés d) pont); 
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2013-ban is közel 300 játékosnak biztosítottunk edzéslehetőséget hétköznapokon, 
minden nap hétfőtől péntekig, csapatrészeinket külön bontva (Felnőtt férfi csapat, Fel-
nőtt férfi tartalék csapat, U18 fiú, U16 fiú és felnőtt női csapat). Itt a játékosok 5 szak-
képzett edző és segítők közreműködésével sajátíthatták el az amerikai futball különbö-
ző szintjeit. 
Csapataink 2013-ban 3 különböző hazai és 4 külföldi bajnokságban indultak és értek el 
szebbnél szebb eredményeket:  
Felnőtt férfi csapat: Magyar kiemelt bajnokság (HFL) ezüstérem, 
U18 fiú csapat: Osztrák junior kupagyőztes 
  Magyar bajnokság elődöntő 
  
 

7.2  Elősegíteni az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlás feltételeinek 

megteremtését (2004. évi I. törvény 49.§ c) pont); 

 

2013-ban mintegy 20-25 alkalommal tartottunk bemutatókat általános és középisko-
lákban valamint két különböző sportválasztó rendezvényen is szerephez jutottunk. 
Ezeken a szervezett alkalmakon hívjuk fel a sportolás fontosságára és az egészséges 
életmódra a fiatalok figyelmét, melynek eredményeként 30-40 fiatal jelentkezett edzé-
seinken sportolási szándékkal. Két nagyszabású - általunk szervezett - nyílt edzésen 
mutattuk be a sportágat a kilátogató érdeklődőknek (kezdők játékosoknak és azok 
hozzátartozóinak). Külön csapatot és edzéseket szervezve tanítottuk a sportág alapjait 
nemtől és kortól függetlenül. 14 év alatti gyermekek esetében a szülőkkel nevelési 
szerződést kötöttünk a sportág alapjainak megtanítására és biztosítottuk számukra az 
általunk bérelt pályán, az egyesület sporteszközeivel az edzési lehetőséget.  
 

7.3  Az esélyegyenlőség jegyében támogatni a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a 

családok sportját a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportját (2004. évi 

I. törvény 49.§ d) pont); 

 

Egyesületünkön belül létrehoztunk egy tehetségtámogató programot Lee Hlavkáról, 
(aki az egyesületünk első edzője volt, s, aki jelenleg a magyar válogatott szövetségi ka-
pitánya) melynek segítségével biztosítjuk hátrányos helyzetű fiataloknak sportolási le-
hetőségét. Ezen sportolók kedvezményesen vagy akár teljesen ingyen látogathatják, az 
edzéseinket, részt vehetnek a mérkőzéseken mind itthon mind külföldön, valamint 
kedvezményesen vagy ingyen vesznek részt az egyesület által szervezett edzőtáborban.  
A 2013. évben 15 főnek tudtunk ilyen lehetőséget biztosítani. 

 
7.4  Korlátozni a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizni a 

doppingtilalom betartását (2004. évi I. törvény 49.§ f) pont); 

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, ennek fényében az edzőtáborokban 
valamint az edzéseken rendszeresen tájékoztatjuk a nálunk sportolókat az illegális 
doppingszerek használatainak veszélyeiről. Fiatalkorú sportolóink szüleivel évente 2-3 
alkalommal szervezünk találkozókat, ahol kiemeljük a sportolás, az egészséges életmód 
fontosságát és felhívjuk a szülők figyelmét a tiltott teljesítményfokozó szerek alkalma-
zásának veszélyeire és tudatosítjuk, hogy az egyesület elutasít minden önveszélyeztető, 
káros magatartást és amennyiben ilyen magatartás jutna az egyesület tudomására, ak-
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kor a szükséges jogi lépéseket az egyesület megtenné.  Egyesületünk játékosait több-
ször vetették alá már doppingvizsgálatnak melyeket minden alkalommal sikeresen 
szerepeltünk. 
Sportolóink rendszeresen átesnek orvosi vizsgálatokon és sportszakmai felméréseken. 
A felmérések eredményeit az edzőbizottság értékeli és tapasztalatait az edzésprogra-
mokba építi. 
 

7.5  Csapatsportok támogatásával a sportos életmódra, csapatszellemre nevelés, a 

közösségben történő kikapcsolódás, sportolási lehetőség biztosítása 

Az amerikai futball egy csapat sport a farkasoknál egy nagy falkaként figyelünk min-
denkire és szívesen fogadjuk az újoncokat. 2013-ban több mint 20 közép és általános 
iskolában tartottunk bemutatókat, melyeket mi szerveztünk és finanszíroztunk, me-
lyeknek célja a sportolói bázis növelése, az egészséges életmód és a mozgás fontossá-
gának kihangsúlyozása. Valamint célunk, hogy a gyerekeket, fiatalokat megismertessük 
sportunkkal remélve azt, hogy rajtunk keresztül egy egészségesebb, mozgást szerető 
generáció tud formálódni. 
Az egyesületünk tudatosan céloz meg és hív az egyesületbe (nyílt edzések, iskolai be-
mutatók szervezésével) olyan fiatalokat, akik semmilyen sportágban nem igazolt spor-
tolók, hogy a testkultúra fejlesztésével egyidejűleg kedvet kapjanak a közösségben tör-
ténő kikapcsolódásra, a csapatszellem kialakítására. Ennek érdekében az egyesület kü-
lönböző rendezvényeket szervezett (pl. családi nap, évzáró karácsonyi ünnepség, jóté-
konysági programok /gyermekotthon, karácsonyi ajándékgyűjtés/ csapattalálkozók ) 
Az egyesület mentorprogramot indított a fiatalabb sportolók sportolói fejlődésének 
nyomonkövetése érdekében. Ez a program azonban nemcsak szakmai, hanem a mentá-
lis fejlődést eredményez mind a közösséghez tartozás, mind a csapat és versenyszellem 
erősödésével. 
Egyesületünk elhatározta cheerleading szakosztály létrehozását, jelenleg mintegy 20-
25 fiatal jelenik meg az edzéseiken. 

 
7.6  Az amerikai futball, cheerleading, flag futball, labdarúgás, kosárlabda sportágak 

népszerűsítése, magyarországi sportolói, sportvezetői és szurkolói bázisának 

fejlesztése (2004. évi I. törvény 55.§ (3) bekezdés f) pont); 

Az egyesület nagy gondot fordít az edzők képzésére, segítők kiválasztására. 2013. év-
ben 3 edző szerzett kiváló illetve jeles eredménnyel sportoktatói végzettséget a testne-
velői egyetemen. 
Az egyesület külön edzői bizottságot működtet a belső továbbképzések megszervezé-
sére. Edzőink 2013-ban külföldi tanulmányutakon vettek részt (Anglia, Olaszország) il-
letve rendszeresen részt vesznek a hazai edzői tanfolyamokon, találkozókon) 
 

Budapest, 2014. május 6. 
 

Hubay Mátyás Péter 
elnök 

 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Budapesti Farkasok AFKE közgyűlése 2012. május 8-ai ülésén el-
fogadta. 


