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Tisztelt Cégvezet ő Asszony, Úr! 
 
 
A Kormány döntése értelmében a látvány-csapatsportágak (labdarúgás, kézilabda, vízilabda, 
kosárlabda, jégkorong)  támogatottsága terén jelentős változások álltak be 2011. július 1-ét 
követően. Lehetőség nyílt arra, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk jelentős 
részét ne a központi költségvetésbe fizessék be, hanem egy általuk megnevezett 
csapatsportág finanszírozására fordítsák. A szakosztályokhoz így befolyt pénz már most 
látható változásokat hozott sportéletünkbe, különösen az utánpótlás-nevelésben. A 
megkezdett program négy évig tart, tehát ebben az évben is folytatódik. 
 
A szövetségek az egyesületek által beadott pályázatok, sportfejlesztési programok alapján 
elkészítették azt a  határozatot, melyben  jogcímenként megjelölték, hogy szakosztályonként 
mennyi az a támogatási összeg, amit az egyesületünk a cégektől befogadhat. (A határozatok 
az egyesület honlapján megtekinthetők.) 
 
Egyesületünk kézilabda, labdarúgás és vízilabda sportágakban került a kedvezményezettek 
körébe és fogadhat támogatást a vállalkozások társasági adójából. Továbbra is a kiemelkedő 
szakmai munka mellett – ami a nemcsak az eredményekben nyilvánul meg, hanem 
igyekszünk minél több kisgyermeknek sportolási lehetőséget biztosítani – fontos feladatunk, 
hogy megtaláljuk azokat a cégeket, akik egyetértve céljainkkal az Angyalföldi Sportiskola és 
Diáksport Egyesület támogatása mellett döntenek. 
Reméljük, hogy számíthatunk az Ön együttműködésére, segítségére.  
 
Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy 
minden sportolni vágyó kisgyermek részére edzés és versenyzési lehetőséget biztosítson, 
valamint a sportágak számára tehetségeket fedezzen fel, akiknek tudását a legmagasabb 
szintig fejlessze. 
Terveinket többségében sikerült megvalósítani, sőt helyenként túl is szárnyaltuk azokat. 
Kezdetekben nem gondoltuk, hogy utánpótlás-korú versenyzőkkel felnőtt bajnokságokban is 
indulunk, de szerepeltünk NB II-ben, NB I/B-ben, sőt OB I. ill. NB I-ben is. 
A legeredményesebb szakosztályunk a kézilabda, ahol a korosztályos országos 
bajnokságokban tíz bajnoki aranyérmet szereztünk. Két évvel ezelőtt alakult 
gyermeklabdarúgó szakosztályunk, ahol közel száz kisfiú bontogatja szárnyait.  Az elmúlt 
évben két előkészítő csoportunk is alakult vízilabdában, ahol a fiúk és a lányok képzése 
folyik. 
Taglétszámunk 300 fő, melynek 90%-a utánpótláskorú sportoló. 
 
Kérjük, hogy a szándéknyilatkozat aláírásával tisztelje meg egyesületünket és a társasági 
adójának felajánlásával nyújtson segítséget az ASI DSE további működéséhez, a fiatalok 
mozgás-gazdag, egészséges, tartalmas életmódjának megteremtéséhez. 
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