








BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

A Fővárosi  Bíróság  55.  szám  alatt  nyilvántartásba  vette  a  Magyar  Diáksport  Szövetséget  az 
1997.évi  CLVI.tv.22.§  /3  /  bekezdése  alapján  1998.  január  1-től  kiemelkedően  közhasznú 
fokozatú szervezetnek minősítette.   
A diáksport a közoktatásban tanuló fiatalok tanórán kívüli, az intézmény pedagógiai programjával 
összhangban lévő, azt kiegészítő, gazdagító sporttevékenység. 
A  Magyar  Diáksport  Szövetség  a  diáksport  országos  feladatainak  ellátására  létrehozott,  a  
diáksport  szervezetekre épülő,  tevékenységüket összefogó önkormányzati  elv alapján működő, 
érdekképviselete kifejtő közhasznú szervezet. 
A  Szövetség  a  közhasznú  tevékenysége  során  olyan  közfeladatot  lát  el,  melyről  az 
önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
A  Szövetség  célja,  a  tanulóifjúság  egészséges  életmódra  nevelésének  elősegítése  érdekében  a  
rendszeres  testedzés,  sportolás  megkedveltetése,  a  rendszeresen  sportoló  tanulók  számának 
növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, valamint a tagok hazai és nemzetközi  
képviselete és érdekvédelme. 
A Szövetség feladatai:
a.) a diáksport foglalkoztatási és versenyrendszerének kialakítása, működtetése és fejlesztése,
b.) sporttalálkozók, versenyek koordinálása, szervezése és lebonyolítása,
c.) a nemzetközi sportkapcsolatok ápolása és fejlesztése,
d.) a diákok öntevékenységének fejlesztése,
e.)  a  tanulóifjúság  sportjáért,  testi  neveléséért  felelős  állami  és  társadalmi  szervekkel  való 
együttműködés, 
f.) a diáksport támogatásának ösztönzése, összehangolása és célirányos hasznosítása,
g.)  a  feladat  megvalósítása  érdekében gazdálkodás  a  Szövetség  vagyonával  és  szükség  szerint 
vállalkozási tevékenység végzése.

A Szövetség fenti feladatai végzése során közfeladatot vállal, így
- segíti  a gyermek- és ifjúsági sport,  az utánpótlás-nevelés,  a családok sportjának,  a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló 
sportrendezvények lebonyolítását.
-  közreműködik  a  diák,  szabadidősport,  valamint  a  természetjáró események lebonyolításában 
illetőleg szervezi azokat.
- elősegíti az iskolán kívüli önszerveződő tevékenység feltételeinek megteremtését.
- segíti a területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését sportrendezvények szervezésével.
-  együttműködik  a  szakszövetségek  területi  szerveivel,  különösen  az  éves  verseny  –  illetve 
szabadidősport naptár összeállításában.
- együttműködik az illetékességi  területen működő testneveléssel  és sporttal foglalkozó állami, 
önkormányzati szervekkel, társadalmi szervekkel, különösen a nevelési- oktatási intézményekkel.
- közreműködik a nemzetközi sport népszerűsítésében.

A Szövetség állományába tartozók létszáma 6 fő. 
- 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
- 1 fő rész munkaidőben foglalkoztatott. 
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KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
 

Diákolimpia versenyrendszer
Az Önkormányzati Minisztérium 2010 évben a Diákolimpia versenyrendszer
működtetésére 96.000.000.-Ft- ot biztosított. A rendező sportszervezetek részére, a rendezési 
költséget átadott pénzeszközként teljesítettük.  
A Diákolimpia rendezvények működéséhez egyéb költségek is szükségesek melyeket költségként 
számoltunk.
- Megbízási díj                                                                    1 435  e /Ft
- Sportszolgáltatás                                                              2 207   e /Ft
- Egészségügyi hozzájárulás %-os                                         349   e/Ft
- Utazási költség   (munkabizottsági ülésekre)                         79   e/Ft 
- Érem, oklevél,póló                                                           3 263    e/ Ft          
- Programfejlesztés                                                                195 e / Ft
 - Versenykiírás         613  e / Ft
                                   Összesen:                                       8 141    e /Ft 
 

Diákszabadidő
Diák szabadidősport programokhoz az ÖM 3.000.000.- Ft-al járult hozzá.  
- Személyszállítás                                                              113  e/Ft
- Rendezési költség                                                        2 587  e/Ft
Átadott pénzeszköz                                                          300 e/Ft
                                             Összesen:                      3 000 e/ Ft

Sportági Diákolimpiák
A Sportági diákolimpiákra 3.000.000.-Ft támogatást kaptunk. A teljes összeg felhasználásra került 
2010-ben.

Nemzetközi tevékenység 
Az ÖM a nemzetközi tevékenységre 5.000.000.-Ft támogatást nyújtott, melyből 2010-ben 
felhasználtunk 4 783 e/Ft-ot.

Működési kiadás
Az ÖM 3712/1/2010. támogatási szerződésében az MDSZ működési kiadásaira 33 000 000.-Ft-
ot biztosított, melyből 2010-ben felhasználtunk 29 311 e/Ft-ot.
ÖM 4611/0/2010. támogatási szerződésében 4.600.000.-Ft támogatást nyújtott, mely az 
irodabérleti díj fedezetére szolgált. 

Jutalmazási ünnepség
Az ÖM a 2008-2009. évi diákolimpián elért sikerek jutalmazására 6.,000.000.-Ft összeget 
biztosított. A teljes összeg 2011-ben lett felhasználva. 
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CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Továbbutalt támogatás (átadott pénzeszköz) a megyei Diáksport szervezetek részére 88 452 e 
Ft.

KAPOTT TÁMOGATÁSOK
A központi költségvetési szervtől ÖM kapott támogatás összege 72 562 e/Ft.
Önkormányzati Minisztériumtól kapott továbbutalt pénzeszköz 88 452 e/Ft. 

PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOK
A pályázati támogatás tárgyévi összege 6 268 e/Ft. 

VEZETŐ  TISZTSÉGVISELŐKNEK  NYÚJTOTT  JUTTATÁS  címen  kiküldetési 
költségtérítésben részesültek az elnökség tagjai.

Záradék: 

A Közhasznúsági jelentést a Küldöttgyűlés 2/2011(V.27.) KGY számú határozatával 2011. 
május 27-én elfogadta.

                                                                                              A szervezet vezetőjének 
                                                                                                          aláírása                     
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