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BEMUTATKOZÓ 
 

„A sport elsősorban szellemi fogalom.  Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a 

mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. A sport a játék alatt tanítja meg az 

embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartozásra, az önfeláldozásra, 

az egyéni érdek teljes alárendelésre, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az 

önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenek előtt a fair play, a nemes küzdelem 

szabályaira.” 

 

(Szent-Györgyi Albert)  

 

 

A Zuglói Sasok Sportegyesület 1998-ban alakult azzal a céllal, 

hogy a kosárlabdát szerető gyerekeknek - lányoknak és 

fiúknak egyaránt - szervezett keretek között, sportolási 

lehetőséget biztosítson a világ egyik legnépszerűbb 

sportágában. Az egyesület falain belül az edzéseket és sportfoglalkozásokat a játék és az 

öröm jellemzi. Legfontosabb feladatunknak a sportág megismertetését és megszerettetését 

tekintjük. 8 éves kortól (mini-kenguruk) a junior korosztállyal bezáróan, 18 éves korukig 

tudjuk biztosítani a sportoktatást és a versenyeztetést. A tőlünk „elballagott” fiúk és lányok ezt 

követően szabadon választathatnak sportegyesületet a kosárlabdázás folytatásához.   

A kosárlabdát egy eszköznek, egy lehetőségnek tartjuk a sportos életformához vezető 

úton. Ez az út, amely sokat segíthet a gyermekeknek az egészséges testi, szellemi és lelki 

fejlődésében. A sportos életforma kialakítása mellett fontos feladatunknak tartjuk a 

kosárlabdázók utánpótlásának nevelését, a tehetséges gyerekek felkutatását, tudásuk 

megfelelő szintű gyarapítását, a sportpályafutásuk egyengetését. A kosárlabda 

versenysport. Az edzéseken tanultakat a mérkőzéseken tudják a gyerekek kamatoztatni. 

Minden csapatunk a korosztályának és a tudásának megfelelő bajnokságban szerepel. 

Egyesületünk a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémiával kötött szakmai 

együttműködést. Ide irányítjuk a 14 élet évüket betöltött, legtehetségesebb fiúkat, és 

mindazokat, akik sportkarriert szeretnének felépíteni. Az amatőr sportolást választókkal pedig 

folytatjuk a közös együttműködést. Arra törekszünk, hogy mindenki a tudásának megfelelő 

környezetben lehessen, mert akkor sikeresebb, eredményesebb és kiegyensúlyozottabb lehet.  

Nagyon büszkék vagyunk Somogyi Gergelyre, aki az NBA kapuját is megpróbálta kinyitni, 

az 1994-ben született fiúkra, akik a Budapesti Honvéd NB1-es csapatának oszlopos tagjaivá 
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nőtték ki magukat. 1996-os születésű csapatunk 2010-ben Serdülő Magyar Bajnokságot 

nyert. 1997-es születésű csapatunk 2011-ben és 2012-ben Országos döntőbe jutott és ott 4. 

helyezést ért el kétszer is. A 2000 –es csapatunk is bejutott az országos döntő legjobb csapatai 

közé. 2014-ben az Ország legjobb 7. csapata lett.  

Eredményes munkánkat tükrözi, hogy a Honvéd Kosárlabda Akadémia évről évre 5-10 

játékosunkat fogadja az élsport programjába. 

7 zuglói iskolával állunk szakmai kapcsolatban. Ezekben az iskolákban a testnevelő tanárok, 

vagy általunk delegált edzők tanitják a gyerekeket a kosárlabdázás alapjaira. Ezeknek az 

iskoláknak elsősorban szakmai, de ha lehetőségünk nyílik rá, akkor eszköz támogatást adunk.  

2016 tavaszán indítottuk hagyományt teremtő útjára a Zuglói Mini Kosárlabda Dzsemborit az 

alsó tagozatos korú, sportággal ismerkedő fiataloknak. Az idei tanévben 2 alkalommal fogjuk 

megrendezni, télen és tavasszal.  

Az idősebbeknek 6 korosztályos csapatunk van. Mindegyik verseny csapat is egyben. Országos 

Kenguru és Gyermek kupákban, valamint a Budapesti Bajnokságban vesznek részt.  

Sportolóink száma több éve stabilan 100 fő felett van. Valamennyi csoportunk és csapatunk 

edzése a XIV. kerületi Iskolákban található. Megbízhatóságunkat, életképességünket magasan 

jegyzett szakmai és pedagógia munkánknak, jól képzett és tudásukat folyamatosan bővítő 

szakmai stábunknak köszönhetjük.    

 

A GAZDASÁGI HÁTTÉR 
 

A Zuglói Sasok Sportegyesület az elmúlt 18 évben kosárlabda társadalom elismert tagjává 

nőtte ki magát. Egyesületünk azon kevesek közé tartozik, akiknek 

nemcsak szakmai, de gazdasági háttere is kiegyensúlyozott. Ezt 

felelős gazdálkodással és előrelátó pénzügyi gondolkodással 

biztosítja az egyesület vezetése. A versenyeztetéssel és képzéssel 

járó kiadásokat az egyesület bevételeiből fedezi. A bevételeink 

elsősorban tagdíjakból, pályázati forrásokból és támogatásokból 

állnak össze. 

2011-es év fontos változást hozott egyesületünk életébe azzal, hogy új finanszírozási 

lehetőség nyílt meg a működésre, a fejlesztésre, az üzemeltetésre, a képzésre, valamint egyes 

beruházások megvalósulására. 
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A TÁMOGATÁS MENETE 
Az elmúlt években sokat egyszerűsödött a TAO támogatás menete. Amennyiben a felek 

megállapodnak támogatás tényében és összegében az alábbi folyamat zajlik le. 

 

 Támogatott a Támogató adatait és a támogatási összeget feltölti egy erre rendszeresített 

online felületre. 

 Felek elektronikus visszaigazolása után generál a rendszer  egy támogatási szerződést 

és egy kiegészítő támogatási szerződést. 

 Ezeket felek aláírják, majd Támogatott feltölti a rendszerbe. 

 Ezt követően a rendszer elkészíti a hatósági igazolást melyet elektronikusan megküld 

felek részére. 

 Támogató ennek birtokában készíti el a Társaságiadó bevallást, majd a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelően beküldi azt a NAV-nak.  

 NAV ellenőrzi a jogosultságot és kiutalja támogatott részére az összeget. 

 

A támogatás feltétele, hogy mindkét fél szerepeljen a köztartozásmentes adatbázisban, vagy 

rendelkezzen együttes nemleges adóigazolással. 

 

 

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 

A társasági adóból kapott forrásokat az alábbi kiadásokra fordíthatják a támogatott 

sportszervezetek. Az egyes területek más-más intenzitással 

támogathatóak. Ez azt jelenti, hogy a saját forrás mértéke és TAO 

támogatás mértéke nem egyezik meg az egyes területeknél. Az 

egyes ráfordítások intenzitását is a törvény szabályozza, attól 

eltérni nem lehet. Egyesületünk az idei évben az alábbi jogcímekre 

pályázott. 

 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS: Sportszakember bére. (Sportvezető, 

tanácsadó)  

 TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS: Elektromos eredményjelző, 

számítástechnikai eszközök beszerzése 
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 UTÁNPÓTLÁS - NEVELÉS KÖLTSÉGEI: Felszerelések (mezek, labdák, 

sportruházat, stb.), felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel 

közvetlenül összefüggő költségek, edzők munkabére, pályabérlet, gyógyszerek, 

diagnosztikai, rehabilitációs eszközök. A verseny, mérkőzés nevezési költsége, 

utánpótlás mérkőzés / esemény / verseny rendezésével kapcsolatos közvetlen 

költségek. A versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja. 

 
 
 

MIÉRT ÉRDEMES EGYESÜLETÜNKET TÁMOGATNI? 

 
 Most úgy támogathatja a sportot, hogy az nem kerül Önnek egyetlen plusz 

forintjába sem! 

 A támogatás az adóalapban elszámolható, mint költség  

 A támogatás egyben adókedvezményként is érvényesíthető  

 A következő év adóelőlege jelentősen csökkenthető. 

 Az adókedvezmény más társasági adókedvezményekkel együtt is igénybe 

vehető, de a 70%-os korlátot figyelni kell 

 Ha nincs elég adófizetési kötelezettség, akkor a kedvezmény legfeljebb 3 évre 

továbbvihető. 

 

 
TÁMOGATÁSUKKAL AZ ALÁBBI CÉLOK 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ –  JÁRULTAK HOZZÁ: 
 

Az elmúlt három esztendőben a TAO finanszírozásból származó bevételek felhasználásának 

segítségével az alábbi előnyöket kovácsolta egyesületünk: 

 

 Nem emelkedett a tanfolyami díjak összege annak ellenére, hogy a költségeink közel 

70%-kal emelkedtek a folyamatosan növekvő árak, járulékok, adók miatt. 

 Stabilabbá tettük az egyesület működését 

 A több bérelt tornateremi edzésidő, jobb minőségű kosárlabda oktatást eredményezett 

 Beindítottuk Zuglóban a Toborzó – Tehetség kutató Programunkat, melynek 

eredményeként;  

- két kezdő csoportot tudunk indítani a 2014/2015 bajnoki évben,  



 6 

- eljutottunk a  zuglói általános iskolák többségébe, ahol fenntartható 

 kapcsolatot alakítottunk ki a testnevelő tanárokkal és az alsó tagozaton 

 tanítókkal, 

- több 100 alsó tagozatos fiút és lányt vontunk be a kiválasztó programunkba          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felújítottuk a „Sasfészket”  

Egyesületünk hosszú évek óta tervezte, hogy létrehozza saját bázisát, egy úgynevezett 

„Sasfészket”. Új tornaterem, sportcsarnok építéséről nem álmodtunk, de a 

lehetőségeinket megpróbáltuk meglovagolni. A zuglói Németh Imre Általános Iskola a 

kerület legnagyobb tornatermével rendelkező iskola, ahol edzéseink zöme zajlik. Az 

iskola vezetésével és a fenntartóval együttműködve a 2013/2014 TAO sikeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 13 millió forintos felújítási költség, melynek 70%-át adtuk a támogatásból, a padló 

teljes cseréjét, a terem festését, a főpalánkok felújítását és az oldal palánkok lecserélését 

fedezte. 
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2017/18-ban a fenti munka folytatásához járulnak 
hozzá az alábbiak szerint: 
 

A 2017/18-as esztendőben pályázatunkat a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 

elfogadta.  

 

Az utánpótlás nevelési programunk költségeinek támogatottságát valamint a 2 éve 

megkezdett tornaterem felújítási projekt folytatását tűztük célul.  

 

A befolyt támogatásból:  

 az edzői béreket, és a kapcsolódó járulékok egy részét  

 a Németh Imre Általános Iskola, tornatermének bérleti díját szeretnénk kifizetni 

 sporteszközök és sportruházat beszerzését tervezzük valamint terveink között szerepel 

egy nemzetközi kosárlabda torna megszervezése hagyományteremtő céllal 

 A Németh Imre Iskola tornatermének levegőztetése, árnyékolása, a világítótestek és 

ablakok cseréje valamint az öltöző és vizes  blokk felújítása, újra gondolása került a 

beadott tervek közé, ennek megvalósítása az iskolával és az Önkormányzattal együtt 

gondolkodva átcsoportosításra került 

 Egy új, korszerű eredményjelző felszerelésével pedig mérkőzésekre is alkalmassá 

tehetnénk  tornatermet.  

 

Az idei program véghezviteléhez 17 510 703  Ft támogatás lehívására pályáztunk az MKOSZ 

- hez, melyhez egyesületünk 4 231 798 Ft önrészt biztosít. 

 

LEGYEN ÖN IS TÁMOGATÓNK! 

 

 

 


