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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
A Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület 2000 évben jött létre. Az alakulás 

célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: 

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szőlő 1997. évi CLVI. Törvény 26.§. c./I-4-10-i1- 

I3-I4, pontjaiban meghatározott kiemelkedően közhasznú tevékenységként egészségmegőrzés, 

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek - és ifjúságvédelem, gyermek 

és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének 

elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határontúli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenységeket végzi, - elsősorban - a sport területén (kosárlabda 

utánpótlás). 

Az Egyesület nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt  

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, 

körülményei – az alábbiakban foglalható össze : 

a.) A közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXX. Törvény l.§-ában meghatározott 

iskolai nevelés és oktatás, valamint a sportról szóló 1996. évi LXIV. Törvény 2-3 §-aiban 

meghatározott feladtok, amelyekről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 

Törvény 5.§. a. pontja, illetve a fenti jogszabáIyok alapján a helyi önkormányzatnak, illetve 

valamely állami szervnek, mint közfeladat ellátásáról kell gondoskodnia. 

b.) Az Egyesület célja továbbá az egészséges életmódra nevelés a rendszeres sportolás pozitív 

hatásainak felhasználásával, a gyerekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése a 

korosztályok élettani sajátosságainak figyelembe vétekével, valamint a kosárlabda sportág 

széleskörű népszerűsítése. 

c.) A fiatal sportolók folyamatos edzési és versenyeztetési lehetőségeinek biztosítása kulturált 

körülmények között, hozzáértő szakemberek segítségével. 

e) Az Egyesület együttműködik és a céljai elérése érdekében közös edzési és versenyeztetési 

lehetőséget kíván teremteni a határontúli szomszédos területek iskoláival, sportolóival illetve a 

Kelet-Magyarországon élő nemzetiségi, etnikai és hátrányos helyzetű fiatalok sportolása, 

társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében. 

f.) Az egyesület közhasznú szolgáltatásait a tagjain kívül mások is igénybe vehetik. 

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kosárlabdázók utánpótlás nevelése 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI. törvény 5.§. a. pontja 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 4-23 éves korosztály 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 200 fő 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Valamennyi korosztályban, országos versenyrendszerben indítottunk csapatokat, így a kenguru (11 

évesek), a gyerek (12 évesek), a serdülő (13-14 évesek), a kadet (15-16 évesek), Junior (17-18 évesek) 

és az Amatőr NB-I Bajnokságban (nincs korhatár) szerepeltek csapataink. A felkészülési 

mérkőzésekkel együtt mintegy 233 mérkőzésen léptek pályára játékosaink.  

Munkájukat, felkészülésüket 5 fős edzői gárda irányítja. A 12 évesek, 14 évesek, 16 évesek, a 18 

évesek és az Amatőr NB-I országos döntőben szerepeltek, de a fontos, hogy a gyerekek heti 

rendszerességgel készültek a mindenkori megmérettetésekre, és ott a lehető legjobb teljesítmény 

elérésére. Kapcsolataink révén tornákat szerveztünk, melyeken részt vettek a Nagyváradi és Kassai 
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kapcsolataink sportolói éppúgy, mint ahogy a mi sportolóink is részt vettek az általuk rendezett 

tornákon. 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Támogatások (látványsportágak TAO támogatás) 87 191 110 431 

Önkormányzati támogatás 2 500 2 500 

SZJA 1 % 353 266 

Összesen: 90 044 113 1970 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

 0 0 

Összesen: 0 0 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 97 739 119 685 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 353 266 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 97 386 119 419 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 80 658 115 965 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 36 773 43 833 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 43 885 72 132 

K. Tárgyévi eredmény 17 081 3 720 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 10 10 
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  

 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  108 712 eFt 

(két évi bevétel átlaga)       

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  20 081 eFt 

(két év egybeszámított adózott eredménye)       

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X  0,4097 

(személyi jellegű ráfordítások aránya)       

Társadalmi támogatottság mutatói       

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 0,002855 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)       

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  0,5899 

(közhasznú ráfordítások aránya)       

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X  10 fő 

(közérdekű önkéntesek száma)       

 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Valamennyi korosztályban, országos versenyrendszerben indítottunk csapatokat, így a kenguru (11 

évesek), a gyerek (12 évesek), a serdülő (13-14 évesek), a kadet (15-16 évesek), a junior (17-18 évesek) 

és az Amatőr NB-I Bajnokságban (nincs korhatár) szerepeltek csapataink. A felkészülési 

mérkőzésekkel együtt mintegy 200 mérkőzésen léptek pályára játékosaink. Munkájukat, 

felkészülésüket 6 fős edzői gárda irányítja. A 12, a 13, a 15 és a 17 évesek országos döntőben 

szerepeltek, de a fontos, hogy a gyerekek heti rendszerességgel készültek a mindenkori 

megmérettetésekre és ott a lehető legjobb teljesítmény elérésére. Kapcsolataink révén tornákat 

szerveztünk, melyeken részt vettek a Nagyváradi és Kassai kapcsolataink sportolói éppúgy, mint ahogy 

a mi sportolóink is részt vettek az általuk rendezett tornákon. 
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7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége „Hogyan neveljünk 

kosarasokat?” 
 

Támogatási program elnevezése: Utánpótlás nevelés  

Támogató megnevezése: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 1 év  

Támogatás összege  (1000HUF)  110 431  

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 110 431 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 110 431 

 -tárgyévben folyósított összeg: 110 431 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 43 833 

 Dologi: 53 924 

 Felhalmozási: 0 

 Összesen: 97 757 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az egyesület tevékenységének magasabb színvonalú ellátásához a látványsportágak TAO 

támogatása terhére elnyert szakmai programja teljesítéséhez megfelelő szakmai képesítéssel 

rendelkező edzőket foglalkoztatott. Ennek eredménye a személyi jellegű kifizetésekben 

szereplő 43 833 eFt. amely a támogatások felhasználásában 39,69 % -os részt képvisel.  

A dologi kiadásoknál történt 53 924 eFt. ami a teljes felhasználás 48,83 % - át adja. Mindez a 

versenyeztetés, a felkészítés költségeit tartalmazza a felszerelésekkel együtt. 

Az egyesület vállalja, hogy a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja  

Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 

meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását 

nem veszélyeztetve végez. Ilyen tevékenység 2017 évben nem volt. 

 


