
  

 

 

 

Tisztelt Igazgatóság! 

 

 

Engedje meg, hogy tájékoztassam Önöket egy olyan, törvény adta lehetőségről, melyről 

tapasztalatunk alapján sokan nem is hallottak, viszont a cégeknek adójóváírás formájában 

számszerűsíthető előnyökkel jár. 

 

Az Országgyűlés 2010-ben úgy döntött, hogy 2011-től kezdődően a jégkorong, mint 

látványsportág finanszírozását a cégek társasági adójának közvetlenül a sportegyesületekbe 

irányításával megvalósítja meg. 

 

A társasági adóról szóló törvény 2011. július 1-től lehetőséget ad a cégeknek, hogy a 

fizetendő társasági adójuk 70%-át olyan, e sportágban tevékenykedő utánpótlás 

egyesületeknek adják, akik erre a támogatási formára nyertes pályázatuk következtében 

jogosultságot szereztek. 

 

A Gepárd Jégkorong Egyesület Magyarország egyik jégkorong utánpótlás egyesülete, 

amely jelenleg 200-220 gyermekkel büszkélkedhet. Egyesületünk családi kezdeményezésből 

nőtte ki magát, olyannyira, hogy 2014 augusztusára saját, nagyméretű, nemzetközi 

mérkőzésekre alkalmas jégpályát épített, melynek első lépcsőjeként 70-30 %-os beruházási 

megosztásban közel 280 milliós támogatást nyert el a sportágban. 

 
A 2002-ben alapított Egyesületünk hosszú, megfeszített munka után jutott el a mai, a Magyar  

Jégkorong Szövetség (MJSZ) által is elismert és támogatott felállásához.  

 

Munkánk színvonalát jelzi, hogy a kezdeti 9 fő, majd a pár évvel ezelőtti 60-70 fős sportolói 

létszám a 2014-2015-ös szezonban már 150, tavaly 180-190, míg a jelenlegi 2017-2018-as 

szezonra 200-220 gyermekre duzzadt. A megnövekedett játékos létszám miatt edzőink 

létszáma 18 főre emelkedett, és további szakemberek felvételével szeretnénk a színvonalas 

munkát biztosítani. 

 



Egyik legkiemelkedőbb teljesítményünknek tartjuk, hogy a kezdeti kevés létszámmal is, a 

vegyes bajnokságban háromszor lett aranyérmes a csapatunk. A tavalyi szezonban már a 

magyar utánpótlás válogatott tagjaiba is bekerültek Gepárd nevelésű játékosok, ahol 

aranyérmesként viselhették a magyar mezt. 

 

A hét minden napján tartunk edzéseket a gyerekeknek, a szeptemberben kezdődő szezonban 

10-11 csapattal, U8-10-12-14-16, és idén előszőr az U18-as korosztályokban az Országos 

Bajnokság rendszerén belül mérkőzéseken veszünk rész.  

 

Több programot is elindítottunk, melyek közül az egyik legnépszerűbb az 5-12 éves gyerekek 

számára biztosított korcsolyaoktatás és „Hokisuli”. 

Délelőttönként tanrenden belüli korcsolyaoktatást tartunk, melyre a kerületi óvodákon, 

iskolákon kívül az agglomerációból is szép számmal érkeznek hozzánk.  

 

A jégpályánk 12 hónapon keresztül üzemel, melyben hétvégenként közönségkorcsolyázásra 

van lehetőség. E szabadidő programnak köszönhetően az elmúlt szezonban nagyon sokan 

látogatták a jégpályát, mind Óbudáról, mind pedig a környező településekről. 

Az Egyesületünk és a korcsolyázás népszerűsítésére sok családi nyíltnapot rendeztünk, és 

tervezünk továbbra is a Gepárd Jégcsarnokban. 

 

2017 augusztusra, a meglévő csarnok mellé, hozzáépült egy 3 szintes főépület egy gyakorló 

kisjégpályával. Ezzel a beruházással egy komplett jégkorong utánpótlás bázist biztosítunk 

Magyarországon.  

A főépület felső szintjét a Magyar Jégkorong Szövetséggel egyeztetve terveztük meg, ahol 

helyet kap egy Metodikai center, melyben a Magyar Jégkorong Utánpótlás bizonyos 

korosztályainak nevelése folyik majd. Ezzel a lépcsővel egy nagyon erős jégkorong, és jeges 

sport bázist építünk ki Óbudán.  

Középtávú terveink egyike, hogy akadémiai rendszerben folytatjuk munkánkat. Kezdeti 

lépésként, edzői gárdánk színvonalának emelése mellett, a jelenleg felépített jégcsarnok 

mellett álló 280nm-es épületet felújítottuk, átépítettük, amely a főépület megnyitása után 

kollégiumi szállásként fog működni.  

Az akadémia biztosítására pedig a III. kerület egyik általános iskolájával hosszas tárgyalások 

után sikerült megegyeztünk, így a 2018-2019-as szezonban már tanrenden belül lesz a 

jégkorong oktatás egyesületünkben.  



Az elmúlt támogatási időszakokban sikeresen aknáztuk ki a lehetőségeinket. 

 

A 2011. július 1.-én kezdődő és 2012. június 30-ig tartó idényben egyesületünk 23.560.000 

Ft társasági adóból adható támogatást gyűjtött magyar adóalany cégektől utánpótlás 

sportfejlesztési programjának megvalósítására. 

 

A 2012/2013-as idényre a Magyar Jégkorong Szövetség által utánpótlásra és beruházásra 

jóváhagyott, sportszervezetünk által összegyűjtött támogatás 279.445.628 Ft volt, míg a 

2013/2014-es szezonra, utánpótlásra, 27.774.265 Ft-ot ítéltek meg Egyesületünknek. 

 

A 2014/2015-ös pályázatunkban 403.792.925 Ft beruházási, és 39.999.588 utánpótlás 

támogatást ítéltek meg számunkra, melyet maradéktalanul sikerült különböző támogatóktól 

összegyűjtenünk. 

 

A 2015/2016-os szezonra leadott pályázatunkban 155.420.838 Ft beruházási, és 82.608.622 Ft 

utánpótlás támogatási összeggel gazdálkodhattunk, míg a előző szezonra leadott, 2016/2017-

es pályázatunkban 114.960.793 Ft támogatást kaptunk. 

 

Az idei, 2017/2018-as pályázatunkkal összesen 173.398.138 Ft támogatást nyertünk, 

melyből 171.104.976 Ft jut az utánpótlásra. 

 

Amennyiben szeretne Ön és cége a fejlődésünk része lenni, kérem, támogassa a Gepárd 

Jégkorong Egyesületet, támogassa a magyar jégkorong utánpótlást! 

 

 
Bízva kedvező válaszukban 
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