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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

A szervezetet nyifvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ugyfélkapu vagy Cégkapu)

Bartháné Madarassy Katalin

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Nyitvántartási szám: [ o 1 1 I—I O 1 2 !—Iololololülsls Tárgyév: j 2 I o 1 1 1 9

tdőszak terjedelme: egész év |y[ töredék év |2HO||lH9|-|OHl|-|0|!l| !2HO|lj|9|-|l||2i-|3[|l{
Ídőszak kezdete időszak vége
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A szervezetet nyilvántartó bfróság megnevezése: Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék 2 o 1 9

Idöszakterjedelme: egész év JYI töredék év| [ l^llolllllsi—l ollll—l ülll

időszak kezdete
BBEB-BB-BR

jdöszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatottjogi személy)

Szervezet neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Szervezet székhelye:

Irányítószám: RBBB
Közterület neve:

Házszám:

Munkácsy

17

Település:

Mihály

Lépcsőház:

Budapest

Közterület Jellege;

Emelet: | | Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: |- |[ | ||| Telepüfés:

Közterület neve:

Házszám:

Közterületjellege:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

Ugyszám:

Szervezet / Jogl személy szervezeti egység adószáma:

Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység

;0|l!-|0|2|-|0|0|0|0|0|5|5

0|7|o|o|/[^]-k].|6|o|ol5|5| |/|l|9|8|9

??MB-@-B@

képviselőjéneR neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

Dr. Erdős Dániel
..'•.'•"/)''/'

BBBB-BB-B0

Kitöltö verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.1G 10.41.29



^á
•nni

Eim
m3
EIUJ

tllll

&
\~.:n

Mí

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege ^datok ezer forintban.)

Előző év Előzö év
helyesbftése

Tárgyév

ESZKÖ2ÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetetí eszközök

I. Immateriális javak

!1, Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

I!. Koveteiések

lii, Ertékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. AktÍv időbeii elhatárolások

ESZKÖZÖK OSS2ESEN

153 493

82847

67646

3000

1 722 926

o

204 203

o

1 518 723

762 431

2 638 850

99984

71626

25358

3000

1 278 012

o

180 195

o

1 097 817

1174 361

2 552 357

FORRÁSOK (PASSZÉVÁK)

D. Saját íőke

I. jnduló tőke/jegyzett tőke

11. Tőkeváltozás/eredmény

111, Lekötött tartalék

IV. Ertékelési tartalék

V. TárgyévJ eredmeny atapteyekenységbői
(közhasznú tevékénységböl)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezetíségek

I. Háírasorolí kötetezettségek

il. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzfv Ídöbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

67610

o

74049

o

o

-12 349

5910

o

2 408 950

G

G

2 408 950

162 290

2 638 850

70261

o

67610

o

o

4775

-2124

33895

2 355 961

o

o

2 355 961

92240

2 552 357

Kttöltö verzió;2.97,0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva; 2020.09.16 10.41.29
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása „_,_,_, ___ ._
(Adatok ezer forintban.)

1. Ertékesítés nettó árbevétele

2. Aktivátt saját teljesitmények
értéke

3. Egyéb bevételek

ebből:

- tagdíj

- alapítótó! kapott befizetés

- támogaíások

ebből: adományok

4. Penzügyi műveietek
bevételei

A. Osszes bevétel (1+-2+3+4)

ebbol: kozhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjeilegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebbő!: vezető tisztségviseiők
juttatasaf

7. Ertékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveietek
ráfordításai

B. Osszes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráforditásai

C. Adózás elötti
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Alaptevékenység

e/ó'ző év

263 0791

0|

1 500 793 I

380

0|
1 498 232

o

5009

1 768 8811

1 498 2321

924 732

732 360 1

16790

118 8201

29031

2415

1 781 230 |

1 518 8341

-12 3491

o

-12 349 |

előző év
helyesbítése

tárgyév

277 376

o

1 602 551

380

o

1 593 229

o

7110

1 887 037

1 593 229

934 754

784 582

24563

112 484

48013

2429

1 882 262

1 584 518

4775

o

4775

Vállalkozási tevékenység

e/őző év

19 1331

0|

0|

0|

0|
o!

0|

0|

19 1331

0|

13 2231

0|

0|

0|

oi

oi

13 2231

0|

5910|

0|

5910|

elözö év
helyesbítése

tárgyév

10892

o

o

o

o

o

o

o

10892

o

13016

o

o

o

o

o

13016

o

-2124

-2124

Osszesen

előző év

2822121

0|

L 500 793[

380|

0|
L 498 2321

0|

5009|

L 788 0141

L 498 2321

9379551

732 3601

16790]

118820)

2903)

24151

L 794 4531

L 518 834 i

-6 4391

0|

-6 4391

előző év
helyesbftése

targyév

288 268

o

1 602 551

380

o

1 593 229

o

7110

1 897 929

1 593 229

947 770

784 582

24563

112 484

48013

2429

1 895 278

i 584 518

2651

o

2651
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kÖzhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

Szervezet / Jogí személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2, (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység

e/ózó' év e/őző év
helyesbítése

targyév

Vállalkozási tevékenység

előző év előző év
hetyesbltése

tárgyév

Osszesen

előzö év előző év
helyesbftése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi kölíségvetési
támogatás

ebből:
- normatív támogatás

B. Heiyi önkormányzatj
költségvetési támogatás

ebböl:
- normatív támogatás

C. Az Eurógai Unió strukturálís
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogaíás

D, Az Európai Unió koltség-
vetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

E. A személyi jöyedeiemadó
meghatározott'részének az
adőzó rendelkezése szerinti fel-|
használásáról szóló 1996. évi
CXXVI.tÖrvény alapján átutalt
üsszeg

F. Közszolgáltaíási bevétel

G. Adományok

491 763

700

998 933

6799

38

654 751

6000

930 319

2151

8

491 7G3

700

998 933

6799

38

654 751

6000

930 319

2151

8

Könywizsgálói záradék

Az adatok könywizsgálattal aiá vannak támasztva. B igen [] Nem

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.30
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosftó adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szovetség

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

SEE Telepüfés:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház:

Közterületjeltege:

Emeiet: Ajtó:

utca

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterüiet neve:

]ma_ Teiepül'

Házszám: Lépcsc

KözterületjeHege:

3let: Ajtó:

1.3 Ugyszam:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének ne-ve;

|oJ7|o|of/[p[k]^6|o|o|5|5| |/SlJ9|8|9|
lolil |0|2|-i0|0|0i0|0|5|5|

BEffi?B-i]-E@
Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek faemutatása

[Az MDSZ alapszabátyában önátló célként megfogalmazott Diákolimpía® versenyrendszer szervezése az
IMDSZ kiemelt feladata. A Diákolimpia®, mím tehetséggondoző versenyrendszer jelentöségét alátámasztja,
|hogy a program országos tanulmányí versenynek minösül, valamint országos döntöin elért 1-3.
|helyezések fefvéieli többletpontok megszerzésére jogosftanak a felsöoktatási felvéteti eljárásban. Továbbá
\KZ. oktatásért felelös miniszter által támogaton tanulmányi versenykém Rerül meghirdetésre.
IA 2019. évfaen a 2018/2019. tanévi versenyek lezárása, valamint a 2019/2020 tanévi versenyek meghirdetése
iés megkezdése torténi meg. A Versenykiírás 13 sportágban (asztaJitenísz, atíétika, duatlon, floorball,
futsal, grundbirkózás, kézitabda, kosárlabda, labtíarűgás, röptabda, strandkézilabda, torna, úszás),
valamint a Játékos sportverseny a Kis iskolák sponversenye, illetve a Szellemi Diákoiimpia® vetélkedö
versenvki Írását tartaJmazza^

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenvséa meanevezése: F^7.- 7,,....... 7Ediákolimpiai sport versenyeken való részvétel

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályheiy:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: JAttalános és KÖzépiskolás diákok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység föbb eredményei:
322610

]Az MDSZ 30 éve müködtetett Diákolimpia® tehetséggondozó versenyrendszerével jelentösen hozzájárult
|a sporttevékenységek, sportágak népszerOsítéséhez, valamint a tanulók egészséges életmódra
Ineveléséhez.

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.30
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A kettős könywitelt vezető egyéb sxervezet egys^erűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azanosító adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterüiet neve:
B?@ Település:

Budapest

Házszám:

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház: Emetet:

Közterületjellege:

AJtó:

utca

1.1 Jogi személy szervezetí egység

1.2 Székhely

irányEtószám:

Közterület neve:

TGD Települ

Házszám: Lépcsö

Közterületjeilege:

slet: Ajtó:

1.3 Ugyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

]0|7|0|OJ /|plk]^6|o|o|5|5| | /|l|9|8|9J
0|li—|o|2|—!o|o|o|o|o|5|5

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselöjének neve:

B@EB?@B-E-B@
Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

|A Magyar Diáksport Szövetség 1988 óta, a 118 tagországgal rendelkező International School Spon
Federatíon (ISF) - Nemzetközi Iskolasport Szovetség - tagjaként részt vesz a nemzetközi iskolai
Bportéleüien is.
^ 2019-os évben az ISF világjátékain az MDSZ anyagi támogatása metlen iabdarúgás (Szerbia), róplabda
l(Horvátország), és kosárlabda (Görögország) sportágcAban, valamint a Magyar Röplabda Szövetséggel
|kötött együtünöködési megálfapodás alapán strandröplabda (Olaszország) sportágaRban vett részt.
|A fenti vUágjátékok mettett Magyar DiáRsport Szövetség szervezésében 2019 június 16-21. között
|Budapesien került megrendezésre az ISF Combat Games Iskolai Küzdösport Világüajnokság, amelynek
keretében 4 sportágban: birkózásban, judoban, karatéban, vatamint taekwondóban versengtek a 13-18
léves sportplók, A húsz orszáabó) érRezö, minteav néavszáz fíataJ versenvzö között kozel ötven maavar

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: |„emzetközi diáksport versenyeken való részvétel

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: |2004. évi I. törvény a sportrőt

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |A)ta)ános és középiskolás diákok. testnevelők

3.4 Közhasznú tevékenységből részesütök létszáma:

3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményeí:
86

|A 2019. évben 86 versenyző és felkészítö nemzetközi versenyzését biztosftotta az MDSZ.

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.30
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

IrányÉtószám:

Közterület neve:

Házszám:

've:

^BB Település:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház:

Közterületjellege:

Emelet: Ajtó:

utca

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányftószám:

Közterület neve:

]DDD Települi

Házszám: Lépcsö

Közterületjellege:

slet: AJtó:

1.3 Ugyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi szeméty szervezeti egység adószáma;

Ö|7]o)o| /|pp<|.|6|o|o|5|5| | /|l|9|8J9
|OÍ1|~|0|2|~-JO|0|0|0|0|5|5!

B@?BEB-@-B@
1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének néve: Dr. Erdős Dániet

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

[Az Európai Diáksport Napja kezdeményezésünk olyan nagy sikereket én el mínd hazai, mind európai
|térben, hogy a 2018. év után Zül9-ben az EMMI EÜÁT ismét küiön támogatásban részesítette a magyar
^seménysorozat megrendezését. Az Európai Diáksport Napja - Magyarország keretében 2019-ben 1306
[iskola regisztrált az eseményre és 1100 iskolaj beszámotó érkezett be. Ezzel 8%-os növekedést értünk el a
|regisztrált iskolák és 20,5 %-os növekedést a beszámofót is készítő iskolák számát tekíntve a tavalyí évhez
jképest, így a támogatás felhasználásához kapcsolódó, korábbi évek tapasztalatajra épülö so-atégiai
Iprogramunk (elökészítés, töbfaszintQ award rendszer, fíagship események megrendezése és aktív
Ipromóciós és kommunikációs kampány lebonyolftása) kíemelten eredményesnek bizonyuit 2019-üen
[Budapest, Kisvárcfa és Eger adott otthont a kiemeit eseményeknek, mindhárom helyszínen megvalósult a
IHEPA-kQncejpició és aarassroots sDortfilÍpzóRaL

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznű tevékenység megnevezése:
|Magyar Diáksport Napja

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsotódó közfeladat, jogszabályhely: |2004. évi t. törvény a sportróF

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |á|talános- és középiskolás diákok, tanárok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülök létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység föbb eredményei:
300000

|Az Európaí Diáksport Napja- Magyarország keretében 2019-ben 1306 iskola regisztrált az eseményre és
|1100 iskolai beszámoió érkezett öe. A résztvevö iskolák tanulói addícionálís egy óra testmozgást végezteK)
|a diáksport napon.

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.30
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport SzÖvetség
1.2 Székhely

trányftószám:

Közterület neve:

Házszám:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

•ve:

^ffiE Teiepülés:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház;

Közterüiet jellege:

Emelet: Ajtö:

utca

1.2 Székhely

trányftószám:

Közterület neve:

Házszánr

DDDD Telepü!és:

Lépcsőház: Emelet:

Közterületjellege:

Ajtó:

1.3 Ugyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezetí egység adőszáma:

J0|7|o]o|/[plk|.|6|o|o|5|5| |/[í|9|s|9
|0|l|-j0|2!

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

|0|0|0|OJO|5|5|

BffiBB?B-@-B@
Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az EFOP-3,2.8-ie-2016-<K>001 sz. kiemeit projekt fö célja a mindennapos iskolai testnevelés folyamatos,
minöségi aiapokon nyugvó fejlesztése a köznevelés területének szabályozási, tartatmi és szakmódszertani
típusú mügújílásával, a szakértök és szolgáltatók felkészftésévef a minöségi tesmevelés-oktatás
támogatására és nyomon követésére, valamínt a testneveiés tanítására jogosftő képzések és képesítések
megújításáva) Magyarország egész területén.
A projekt elvárt eredményei: a projekt lényegi eredménye, hogy megvalósulnak aTE.S.) 2020 Stratégia
|ezen projekthez dedikátt intfekedései, melynek során a Testnevelés és sport mOveftségÍ terület által
lérinien oktatási és képzési rendszereküen, a korábban azonosftásra került, a minOségi oktatáshoz és
|képzéshez elengedhetetlen feltételek Rapcsán megtörténnek a célzott tevékenységek.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ^p 3^.3-16 kiemelt projekt megvalósítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

11376/2016. (Vll.21) Kor-mány határozat, 1037/2016 (11.9) Kormány határozat

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: diákok, pedagógusok, szülők

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülök létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
13000000

|a továübképzéseken részt vevö pedagógusok módszertani kuftúrájánakfejlOdése, új módszertanoR,
lútmutatások, stratégiák RiaJakítása
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

1. Szervezet / Jogi szeméfy szervezeti egység azonosftó adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

>ve:
ffi@ Település:

Buctapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház:

Közterület jeilege:

Emelet: Ajtó:
utca

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányftószám:

Közterület neve:

]DDQ Tefepüh

Házszám: Lépcsö

Közterület jellege:

3let: Ajtó:

1.3 Ugyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

|Ö|7]Ö]Ö] /|p]k).[6folol5)5p /|l j 91819
1 O Jl!—|oj2]~ [0|0[0|0|OÍ5|5

BBEB@@@B-@-E@
1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: Dr, Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhas2nú tevékenységek bemutatása

[Az EFOP-3.2.10-16-2016-00001 sz. kiemelt projekt cétuf tüzte ki a gyermekek tehetséggondozását a sport
[terén és a sport által, a rendszeres fizikai aRtíviíást végzö gyermekek számának növelését, a társadatmi és
szociális különüségek csökkentését és ezáltal a társadalmi befogadás erOsftéséi. A projekt céfja továbbá,
|hogy a magyar iskolarendszerben minöségi és fenntartíiató, a rendszeres testmozgásra ösztönző
Iprogramok valósuljanak meg a pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése mellen és egyes iskolán kívüli
|szereplök bevonásávaJ. A projekt kiegészíti az MDSZ által megvatósftott "Sportágak útja a köznevelésbe"
IprojekteKfit, melyek keretében a központi régíóban szervezünk pedagógustovábüképzéseket. A projektben
[továbbá az egészségvédö testmozgás és az alulról szervezödO sport (az ún. grassroois spon) európai
uníós koncepcióinak elemei a hazai sajátosságok figyelembevételével kerülnek beillesztésre a gyakoriatfaa.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: EFOP 3.2.10-16 kiemett projekt megvalósítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfelactat, jogszabályhely:

11037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |pedagógusok, diákok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység föbb eredményei:
J3000000

|A továbbképzéseken részt vevö pedagógusok szakmai repertoárjának szétesftése, diáksport fesztiválokon
|résztvevö diákok számára sportolásj lehetöség üiziosítása.

Kitöltő verzíó:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtah/a: 2020.09.16 10.41.31
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszcrűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosftó adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

MS Település:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház:

Közterületjellege:

Emelet: Ajtó:
utca

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

DDDD TeiepQlés;

Lépcsőház: Emelet:

Közterületjellege:

AJtó:

1.3 Ugyszám:

1.4 Nyilvántartási szánn:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

0|7|0|OJ /[p[k)^6|o|o|5|5| | /[í{9|8]9]
O|l|"~|ot2|—io]o|o|o|o|5|5

BffiBffi@B-@-B@
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Magyar Diáksport Szoveiség 2019. júníus 16-21. között sÍRerrel rendezte meg az tnternatíonal School
Sport Federation (továbbiakban: ISF) ISF Combat Games - Iskolai küzdösport vUágbajnokságot, amely a 3.|
nemzetközi diákspon esemény 4 éven belül Budapesien (ISF Mezei Futó VUágbajnokság 2016., ISF Usző
Világbajnokság 2017.}. Az ISF Combat Gaines a középiskolás korosztály és az iskolai szfntéren az
egyetlen és egyedi küzdösport multisport-esemény. Az ISP 2019-es versenynaptáráüan az év kiemelt
eseménye vott, mind létszám, mind sportszakmai téren, amelyen 18 országbót 4 sportágban 430
versenyzö, 131 edzO és szakvezetö és 3 ISF kiküldöttvesz részt. Az esemény Rulturális és turisztikai
szempontból ís életre szóló élménnye) gazdagftotta avilág különbözö pontjaíról érkezO diáksportolókat és
kíséröiket, híszen a verseny mellen számos kiegészítö programon venek részt - városnézés, „nemzeti est"
Istb. -. tovább növelve ezzel Maavarorszáa és Budapest presztízsél. ismertsfraét és ió hírét.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ^^ ^ ^ COMBAT GAMES megrendezése

3.2 KÖzhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, iogszabályhely:

1331/2017 (VI. 9.) Korm. határozat

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: | résztvev^ctiákok és kísérőik

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1700

|A Magyar Diáksport Szövetség 2019. június 16-21. között sikerrel rendezte meg az International Schoo)
[Sport Federatíon (továbbiaküan: ISF) ISF Combat Games - Iskolai Rüzdösport világbajnokságot 18 ország
Irészvételével.

Kitöltö verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzíó:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.31
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

trányítószám:

Közterület neve:

Házszám;

ive:
?l|Bi_ Település:

Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház:

Közterület jetlege:

Emelet: Ajtó:

utca

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányftószám:

Közterület neve:

iDpn Települ

Házszám: Lépcsö

Közterületjeilege:

'let: Ajtó:

1.3 Ugyszám:

1.4 Nyílvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

|0[710)0) /|p[k|^6lo]o|5J5| [ /|l|9[8|9
|o|l|—|o|2J—jojo|o|o|o[5|5Í

B@ffi@@@B-@-B@
1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység
képvisefőjének neve: Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az MDSZ 2019. évben számos nemzetközi projektben vett részt Ezek:
European Physica) Activíty Labef for Schoots (ERASMUS+ EU-PALS)
European Physica) Ertucation Obeservatory ^RASMUS+ EuPEO)
Open Streets Day

[- European School Sport Day - Together for He^thy Lifestyle (ERASMUS+ ESSD 2019)
|- European School Sport Day - Sport for Self-esteem (ERASMUS+ ESSD 2020)
|- The European Network for Support of Physical Fitness Monitoring Systems ^RASMUS+ Fittaack)

Healttiy and physically actíve schools in Europe (ERASMUS+ HEPAS)

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: |E_RASMUS+ projektek és nemzetközi kutatások

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Nr.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |testnevelési módszertani kutatók, diákok. tanárok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
3000000

!Az Európai Diáksport Napján mintegy 3 millió díák vett részt 4 kontinensen (nem csak európai
résztvevökkel zajlott). A kulatásí projekiek keretében a testnevelésoktatásban használt módszertanok
kerülnek / kerüitek kialakftásra-

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.31



JEB
TITT
UUJ
'^1 II

\~-9

iB

A kettős kÖnywitelt vezető egyéb szerve^et egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Magyar DÍáksport Szövetség
1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve;

Házszám:

1.1 Jogí személy szervezeti egység

ive;

|17

~SS3\ Település; iudapest

Munkácsy Mihály
Lépcsöház:

Közterületjellege:

Emelet: Ajtó:

utca

1.2 Székhely

Irányítószám;

Közterület neve:

Házszám:

1.3 Ugyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szen/ezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1: GDDD Teiepül

3ve:

Lépcsc

KÖzterület jetlege:

^let: Ajtó:

^L7?l/?H610101515i 1/[1I9TBI9

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

??BE@E-@-B@
Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett atapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

[A 2014. október 27~én megjetent 20/2012 (Vtll.31) EMMi rendelet módosflása nevesftí a NETFIT-et, mint a
tanulók fizíkai líttségi mérésének rendszerét, valamínt szaüályozza annak kereteit. A 2>0l&f2019. tanév
mérési idöszakában a NETFIT® JnformatiRai rendszerébe 2 731 db köznevelési intézmény, 3 693 db
feladatellátási hellyel tett eleget adatküldési kötelezettségének. Míndez összesen 734 381 fö, fetsG
tagozatos és kozépiskolás tanuló adatát jelentí. Ebböl összesen 652 857 diák esetében került sor mérési
|eredmény rögzftésére is, amely az Oktalási Hivatal által meghatározott várt adatok 96,9%~a, míg az
|osztályba sorolt 701 210 tanuló 93,l%-a.
Az eredményekföl összefoglaló tanulmány készült, amety átadásra került az EMMI képviseföinek, illetve
elérhetö az MOSZ honlapján.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése: NETFIT rendszer karbantartása és möködtetése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

|20/2012 (Vlll.31) EMMI rendelet

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |diákok, pedagógusok^szülők

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1734381

|A 2018/2019, tanév mérési idöszakáüan a NETFIT® informatikai rendszerébe 2 731 db köznevelési
|ínté2;mény, 3 693 db feladateltátási hellyel tett eteget adatkülcfési kötelezettségének. Mindez összesen 7^4
|381 fö, fetsö tagozaios és középiskolás tanutó,

KitöHő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.31
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A kettős könywitelt vexeto egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogj személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

5. Cél szerintí jutattások kimutatása

5.1

5.2

5.3

Cél szerinti juttatás megnevezése

Versenyekdfjazási, részvételi dfj szállás, étkezés

Cél szerJnti juttatás megnevezése

Közérdekü Juttatás és szolgáltatások biztosftása

Cél szerinti jutattás megnevezése

Természetbsn és pénzben adott juttalás egyéb szervezeteknek

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Elöző év

84600

Előző év

3838

Előző év

2500

90938

90938

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

511171

Tárgy év

66761

Tárgy év

35001

612931

61 293!

6. Vezetö tisztségviselőknek nyújtott Juttatás

6.1

6.2

A.

Tisztség

Elnök

Tísztség

Ugyvezető Ígazgató

Vezeto tisztsécjviselöknek nyújtott
juttatás (mindosszesen):

Elöző év (1)

6760

Előző év (1)

10030

16790

Tárgyév (2)

13072

Tárgy év (2)

11491

24563

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.31
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előzö év (1) Tárgyév (2)

B. Eves összes bevétel 1 788 014 1 897 929

ebbői:

C. A személyi jövedelemado meghatározott részenek az
adózó rendélkezése szerinti felhasznátásáró! szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 38

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatívtámogatás

F.Az Europai Uniostrukturálisalapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 998 933 930 319

G. Korrigált bevétel EB-(C+D+E+F)3 789 043 967 602

H. Osszes ráfordftás (kiadás) 1 794 453 1 895 278

I. Ebböl személyi jellegű ráfordftás 732 360 784 582

J, Közhaszrró tevékenység ráfordításaí 1 518 834 1 584 518

K. Adózott eredmény -6439 2651

L. A szervezet munkájában közreműködö közérdekű önkéntes
tevékenyseget vegző szemelyek száma
(a közer'dekü önkéntes tevékenységrol szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek meglfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesftése

tgen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1,000.000, - Ft] D
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] D
Ectv. 32. § (4) C) [(tl-H2-Al-A2)/(Hl-f-H2)>=0,25] D

Társadatmi támogatottság mutatói Mutató teljesftése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] D
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>==0,5] D
Ectv. 32. § (5) C) [(L1+L2)/2>= 10 fő] D

Kitöltő verzió;2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.31
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági meHéklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

" ebből a tárgyéwe jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

EFOP 3.2.8-3,6.2016-0001 TESI 2.0 Beavatkozás a minőségi testnevelésoktatás és képzés érdekében

Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés Q

nemzetközi forrás ^

más gazdálkodó Q

2016.09.01-2021.03.31

2 000 000 000

362 054 016

362 054 016

149 382 329

visszatérítendö n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyí

Dologí

Feihalmozási

Osszesen:

222 632 142

91 419 971

48 001 903

362 054 016

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegű költségek: munkabár és járulékai, megbízási díjak és jarulckai, cafetéria Röltségei, napidi'jak.
A Dologi kiadások: anyagbeszerzés (nyomdai anyagok, szóróanyagok, üzemanyag, rezsi), személyszállítás, öérleti
díj, Infrastruktúra, szállás és utazás, informatikai szolgáltatások, szakértöi szolgáltatások, ügyvédí díjak, terembérlet
képzésekhez.
Felhatmozási kiadások: Telefonkészütékek, noiebookok és egyéb informatikai berendezések, mozgáselemzö
rendszer, szerver, web- és szoftverfejlesztés, bútorok.

Az Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A projektben a 2019- év során az elözö évben akkreditált két pedagógus továbbképzés Rözül a Pozitív motivációs
környezet kialakítása és a mozgástanítás korszerO megközelítése az iskolal tesmevelésben: elméfenöl a gyakorlatig
című Hépzés képzésej fotyamatosan zajlonak. A tervezés és tanulásértékelés űj megoldásai a minöségi iskolai
tesmevelésben című képzés kapcsán megtörtént a képzök képzése. A 2019. évben megvalósult képzések száma: 67;
Riosztott tanúsítványok száma: 975. A TESIM.hu online módszertani központ tartafomfettöltése folyamatosan zajlon.
A betervezett szakmai kiadványokhoz kapcsolódóan megtörtémek az elökészítö munkák, szakirodalmi áttekíntés,
kézirat Tejlesztés.

Kitöttö verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.31
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A kettos könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

Szervezet /Jogi szeméty szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatásj program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatásj összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznátt összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás tfpusa:

EFOP 3.2.10-16-2016-0001 Tehetséggondozás a sport által

Emberi Eröforrások Minisztériuma

központi köitségvetés [^

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás [^

más gazdálkodó Q

2016.09.02-2022.03.31

2 4GO 000 000

472 637 036

472 637 036

180 232 140

visszatérítendő D vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcfmenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

277 017 067

153 132 812

43 116 867

473 266 746

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

SzeméÍyiJellegü köliségek: munkabér és járulékai, megbfzási díjak és járulékai, cafetéria Röltségei, napidfjak.
A Dologi kiadások: anyagbeszerzés (nyomdai anyagok, szórőanyagok, üzemanyag, rezsi), személyszállítás, terem-és
tétesítménybérleti díj képzések és rendezvények tebonyolításához, Inframruktúra, szállás és utazás, informatikai
szofgáitatások, közbeszerzési díj, ügyvédi díjak.
Felhalmozási kiadások: notebookok és ínformatikai berendezések, szerver, bútorok, web ~ és szoftverfejfesztés,
képzési eszközcsomagok.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A projekt legföbb eredménye tárgyévben - a többi feladat ütemezett elörehaladása mellett - a
pedagógustovábbképzések jelentös elörehaladása volt, 2019. év végéig újabb 1000 fö vett részt továfabképzéseinken,
ezzel a projekt kezdetétöl mintegy 6 000 pedagógus Répzése történt már meg labdarúgás, Rézilabda, röplabda, judo
és floorball sportágakban. Fotytatődott a sportolók számára fejlesztett teheiségorientált Hnségfelmérési rendszer
(XFIT) kialakftása, vaíamint diáksport fesztiválok módszertanátnak kialakítása is. Véget én és kiértékelésre Rerült a
számos iskolában zajló "Rlaszter" alprojekt, mely lehetövé teszi az iskolákban zajló tesmevelésoktatás minöségi
értékelését.

Kitöltö verziő:2.97.0 Nyointatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.31
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogatö megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó Összeg:

- tárgyévben felhasználí Összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

NETFIT rendszer fejlesztése és üzemeltetése

Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi köttségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközj forrás

más gazdálkodó

2019.01.02-2019.12.31

15 000 000

13 402 865

13 402 865

13 402 865

visszatérítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

5 248 483

8 007 100

147 282

13 402 865

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyí jellegQ költaégek: munkabér és járulékai, cafetéria költségek és járulékai, hazautazási költségtérítés.
A Dologi kiadásokat az MDSZ a következökre fordította: irodaszerköltségek, irodabérletí és rezsiköttségek, call center
szolgáltatás Röltségei, bevont tíiákmunkások köttségei, telefon, szoftver és kommunikációs költségek.

Az üzteti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A megkötött támogatási szerzödés célja az MDSZ áfta! 2.01A. évben kialakított - a magyar köznevefésí rendszerben
tanuló diákok fmségi helyzetét Telmérö - NETFIT® rendszer karbantartása, mOködtetése. A 2018/2019. tanév mérési
ídöszakáüan a NETFIT® ínformatihai rendszerébe 2 731 db köznevetési íntézmény, 3 693 dü feladatellátási hellyel tett
eleget adatküldési kötelezettségének. Mindez összesen 734 381 fö, felsö tagozatos és középiskolás tanuló adatát
jelenti. Ebfaöl összesen 652 857 diák esetében került sor mérésí eredmény rögzítésére is, amely az Oktatási Hivatat
által meghatározott várt adatok 96,9%-a, míg az osztályba soroft 701 210 tanuló 93,l%-a.
Az eretíményekröl összefoglaló lanulmány készült, amely átadásra került az EMMI képviselöinek, ílletve elérhetö az
MDSZ honlapián.

Kjtöltö verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.31



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás Ídötartama;

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó Összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított Összeg:

Támogatás íípusa:

A testmozgást népszerüsftö, iskolához hapcsolódó programok • szemlélettormSlás xi Európai Diáksport Napja - Magyarország keretében

Emberi Erőforrások Minisztériuma

központí költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó []

2019.01.01-2019.12.31

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

visszatérítendő n vissza nem téntendö

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

SzemélyJ

DologJ

Felhalmozási

Osszesen:

31 891 418

18 108 582

50 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jeflega költségek: munkabér és Járulékai, caftíiéria költségei, naptdíjak.
Dologi kíadások: terem-, iroda-, helység és eszköz bérlet, utazásí kottségek, rezsi dfjakés postai díjak, nyomdai,
informatikai, kommuníkácíós és rendezvényszervezési szolgáltatások.

Az üzieti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az Európai DiáKsport Napja kezdeményezésünk olyan nagy sikereket ért et mind hazai, mind európai térben, hogy a
2018. év után 2019-ben az EMMI EÜÁT ismét külön támogatásban részesítette a magyar eseménysorozat
megrendezését Az Eurőpai Diáksport Napja - Magyarország keretében 201&-ben 1306 iskola regisztrált az eseményre
és 1100 iskolai beszámoló érkezett be. Ezzel 8%-os növekedést értünk el a regisztrátt iskolák és 20,5 %-os
növekedést a beszánrtotőt is Részftö iskolák számát tekintve a tavalyi évhez képest, így a támogatás TeIhasználáBához
kapcsolódó, korábbi évek tapasztalatajra épülö stratégiai programunk (etökészítés, többszintO award rendszer,
Hagship események megrendezése és aktfv pronióciós és kommunikáciős kampány tebonyolítása) kiemetten
eredménvesnek bizonyult.

Kitöltö verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.31
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogj személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése;

Támogaíó megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás idötaríama:

Támogatásj összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznáft összeg:

- tárgyévben folyósított Összeg:

Támogatás típusa:

2019. évi ISF COMBAT GAMES megrendezése

Emberi Eröforrások Minisztériuma

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés Q

nemzetközi forrás [J

más gazdálkodó

2018.09.01-2019.09.31

101 933 000

101 933 000

101 933 000

o

visszatérítendő n vissza nem térítendö

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhaimozásj

Osszesen:

39 417 657

62 515 343

101 933 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Szeméiyí jellegO költségek: versenyzOR, Rísérök, versenybfrók, személyzet szátlásköltsége, étkezési és etiátási
köttségei

Dologi köitségek: rendezvényszervezésj költségek, létesftménytechnikai költségeí, versenyhelyszín épftése,
takarítása, üiztonsági szolgálat, közremüködö szakszöveiségek, fizetett licenszdíj köftségeí.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Magyar DiáRsport Szövetség 2019. június 16-21. között sikerrel rendezte meg az Internatíonal School Sport
Federation (lovábbiakfaan: ISF) ISF Comüat Games - Iskolai küzdösport világbajnoRságot, amely szervezése több
mint 18 hónapig tartott. A multi-küzdösport iskotaí világbajnokság helyszíne a BOK CsarnoR (volt Syma) és a
KörcsarnoR vott. A 6 napos eseményen a megnyitó-és záró ceremónia meHett a kufturális programokon keresztül
ismerheiték meg a részvevö fiatalok Magyarország kultóráját, kiemeit hangsútyt kapon a fiatalok egymás közötti
ínterakciójának erösítése. A birkózás, judo, karate és taetcwondo versenyek lehetOséget teremtettek a fiatal magyar
versenyzöknek is tapasztalatszerzésre. A szervezési munkálatok a program sokszínüségéböl adódóan szerteágazóak
voltaR. folvamatosan zailon a szervezés a szaRmaj Dartnerekkel és szolíiáltatókkaj, az ISF-fel, A szervezö biztottsáa a

Kitöltő verzió:2.97,0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.31



á
•nn'

ED
IID
illll

[Ull

fa
l-.'.n

^

A kettŐs könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama;

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutö összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósitott összeg:

Támogatás típusa:

2019. évi ISF COMBAT GAMES megrendezése

Budapest Főváros Onkormányzata

központi köitségvetés Q

önkormányzati költségvetés |X[

nemzetközi forrás Q

más gazdátkodó ["]

2019.01.01-2020.01.31

4 000 000

4 000 000

4 000 000

o

visszatérítendő D vissza nem téntendö

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dotogi

Felhalmozási

Osszesen:

4 000 000

4 000 000

Támogatás tárgyévl felhasználásának szöveges bemutatása:

Dologi költségek: versenyen részt ven diákok ellátásának, szállásának költségeí

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Magyar Diáksport Szövetség 2019. június 16-21. Rözött sikerrel rendezte meg az International Schoot Sport
Federation (továbbiaküan: ISF) ISF Combat Games - Iskolai Rüzdösport világbajnokságot, amely szervezése több
mint 18 hónapig tartott A multi-küzdösport iskolai vílágbajnokság hetyszíne a BOK Csarnok (volt Syma) és a
Korcsarnok volt. A 6 napos eseményen a megnyitó-és záró ceremönia mellett a kulturáJis programokon keresztüt
ismerhenék meg a részvevö fíamlok Magyarország kuitúráját, kiemelt hangsútyt kapott a fiatalok egymás közötti
interakciójának erösftése. A birkőzás, judo, karate és taekwondo versenyek lehetöséget teremtettek a fiatal magyar
versenyzöknek is tapasztalatszerzésre. A szervezési munkálatok a program sokszínaségébö) adódóan szerteágazóak
voltak. fotyamatosan zailott a szervezés a_szakmai Dannere^ és szolgáltatókkal. az ISF-fel. A szen/ezö biztottsáa a

Kitöltő verzi 0:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.32
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A kettos könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági meUéklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogj személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program etnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási Összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

2019. évi ISF COMBAT GAMES megrendezése

Honvédelmi Sportszövetség

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2019,05.01-20X9.06.30

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

visszatérítendő n vissza nem térítendö

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

SzemélyÍ

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

2 000 000

2 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Dologi kiadások: közremOködö sportszaRmai panner (karate) dfja

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Magyar DíáRsport Szövetség 2019. június 16-21. között sikerrel rendezte meg az tnternational School Sport
Pederatíon (továbbiaRüan: ISF) ISF Combat Games - Iskolai küzdöspon világbajnokságot, amely szervezése töüb
mint 18 hónapig tartott. A multi-Rüzdösport ískolai vitágbajnokság helyszíne a BOK Csarnok (volt Syma) és a
Körcsarnok vott. A 6 napos eseményen a megnyilá-és záró ceremónia mellett a kulturális programokon keresztül
ismerhették meg a részvevö fiatalok Magyarország kultúráját, kiemelt hangsúlyt kapoit a tiatalok egymás közötti
interakciőjának erösítése. A birkózás, judo, karate és taekwondo versenyek lehetöséget teremtettek afíatal magyar
versenyzöknek is tapaszt^atszerzésre. A szervezési munkálatok a program sokszínűségéböl adódóan szerteágazóak
tfoltak, folvamatosan zajtott a szen/ezés a szakniai DartnereKRel és szolgáltatókkal. az ISF-fel. A szervezö üiztonsáq a

KitöltÖ verzió:2.97.0 Nyomtatványverzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.32



fUff
mmJaEl
11111

'^íl"

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás tlpusa:

MDSZ szakmai feladatainak és müködési költségeinek támogatása

Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2019.01.01-2020.02.28

461 600 000

434 381 852

434 381 852

461 600 000

visszatérítendő n vissza nem térítendö

Tárgyévben felhasznáft Összeg részletezése jogcímenként:

Szeméiyi

Dofogi

Felhalmozási

Osszesen:

100 985 754

328 536 448

4 859 650

434 381 852

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegű költségek: bérjellegO költségek és azotcat terhelö Járulékok, egyéb béren kívüli Juttatások, megbízásí
díjak
Dologi jellego költségek: versenyrendezési köitségek, kommunikáciős líöltségek, díákolimpiai szállásköltségek,
létesftmény- és irodabérleti Röltségek, rezsiköltségek, gépjármQbérleti és utazási költségek
Felhalmozási jetlegO költségek: szoftverfejlesztés, kommunikációs eszközök beszerzése

Az üzleti évben végzett föbb tevékenységek és programok bemutatása

Az MDSZ alapszabályában önálló célként megfogaimazott Diákolimpia® versenyrendszer szervezése az MDSZ
kiemelt feladata- A Diákolímpia®, mint tehetséggöndozó versenyrenüszer jelentöségét alátámasztja, hogy a program
országos tanulmányi versenynek min&sül, valamint országos döntöin elért 1-3. hetyezések felvételi többletpontok
megszerzésére jogosftanak a felsöoktatási felvételi eljárásban. Továbbá az oktatásért felelös míniszter áital
támogaton tanulmányi versenyként Rerül meghirdetésre.
A 2019. évben a 2018/2019. tanévi versenyek lezárása, valamint a 2019/2020 tanévi versenyek meghirdetése és
megkezdése történt meg. A Versenykiírás 13 sportágüan (asztalitenisz, atiétika, duatlon, floorball, fuisal,
arundbirkózás. kézilabda. kosárlaöda, labdarúaás, róDlaüda, strandkézilaüda, torna. úszásl. valamint a Játékos

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.32
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A kettös könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági meUéklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szen/ezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás idötartama:

Támogatási Összeg:

- ebböl a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben fotyósított összeg:

Támogatás típusa;

NTP-TMV-M-18/0001 pályázat lebonyolítása, alapszintü diákolimpiai versenyek rendezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emben Erőforrás Támogatáskezelő

központi költségvetés [^

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2018.07.01-2019.06.30

40 000 000

33 832 300

33 832 300

o

visszatérítendő D vissza nem térftendö

Tárgyévben felhasznáft összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

DologE

Felhalmozási

Osszesen:

33 832 300

33 832 300

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Dologi köitségek: alapszintO diákolimpiai versenyek rendezésének költsége

Az üzleti évben végzett föbb tevékenységek és progr'amok bemutatása

Az MDSZ alapszabályában önáJló célként megfogalma2ott Diákolimpía® versenyrendszer szervezése az MDSZ
kiemeft fetadata.
A versenyrendszer legalsóbb szintjét a városí, körzeti színten megrendezett alapszíntü versenyek jetentik. Az MDSZ a
szervezök rendelkezésre állásának biztosításán túl az alapszínia versenyek lebonyolítása során felmerülö feladaiok -
köztük a sportinfrastruKróra (például: tomaterem, tornacsarnok, uszoda, sportpálya) igénybevétetéüen, és a
megfelelö sportági ismeretekkel rendelkezO sportszakemberek (játékvezetők, bfrók) - biztosításában is részt vállal.
Emellett az MDSZ központilag biztosftja a diákoknak átadásra kerülö dfjakat (érem, oklevél).
Az alapszjntQ versenveketasztalitenisz. aüétika, floorball. futsal, játékos SDonpi/erseny. kézílabda, kis iskqlák

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves besxámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / JogÍ személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése;

Támogatás forrása:

Támogatás idötartama:

Támogatási összeg:

- ebbői a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósftott összeg:

Támogatás típusa:

NTP-TMV"M-19-A-0001 pályázat lebonyolftása, alapszintű diákoiimpiai versenyek megrendezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelö

központi köitségvetés |^

Önkormányzati költségvetés Q

nemzetközi forrás

más gazdálkodó []

2019.07.01-2020.06.30

40 000 000

16 299 580

16 299 580

40 000 000

visszatérítendő n vissza nem térítendö

Tárgyévben fethasznált összeg részletezése jogcfmenként:

Személyi

DologJ

Pelhalmozási

Osszesen:

10 086 380

6 213 200

16 299 580

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi JellegO kiadások: diáksportolóknak Riosztott érmek Röilségei
Dologi kiadások: versenyszervezéssel és iebonyolftással kapcsolatos költségek, érmek beszerzésének költségei

Az üzleti évben végzett föbb tevékenységek és programok bemutatása

Az MDSZ alapszabáiyában önálló célként megfogalmazott Diákolimpia® versenyrendszer szervezése az MDSZ
kiemelt feladata.
A versenyrendszer legatsóbb szintjét a városi, Körseti szinten megrendezett alapszintü versenyek jelentik. Az MDSZ a
szervezöK rendelkezésre állásának biztosításán tíj) az alapszimű versenyek lchonyolímsa során Telmerülö felarfatok -
köztíik a sponinfrasiTuktúra (például: tomaierem, tornacsarnok, uszoda, sportpálya) igénybevétetében, és a
megfelelö sportági ismeretekkel rendelkezö sportszakembereR QátékvezetOk, bírók) - bíztost'tásáüan is részt vállal.
Emellett a7 MDSZ központilag biztosftja a dtákoknak ámdásra kerülö díjakat (érem, oktevél).
AzaIapszintO versenveRetasztalitenjsz,atlétika. floorball. fuisal.játékos snoTtyersenv. kézilaüda. icis iskolák

Kitöltő verzjó:2.97.0 Nyomtatvány verzjó:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41,32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

TámogatásÍ program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás idötartama:

Támogatási összeg:

- ebböi a tárgyévre Jutó összeg:

- tárgyévben felhasznáit összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

2018/2019. évi NETFIT CLASS CHALLANGE program megvalósítása

Mozaik Gazdasági Szervezet

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2018.02.18-2019.06.14

7 874 016

7 874 016

7 874 016

7 874 016

visszatérltendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Fefhalmozási

Osszesen:

2 702 756

5 071 460

99800

7 874 016

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Dologi jetlegö költségek: vonatkozó kommunikációs Kampány lebonyolításának, Ufetve a programban jól szereplö
iskolák jutalmazásának költségei

Az üzfeti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A program fö célja volt, hogy a résztvevö S-l^. évfolyamos osztályok tanulői körében a NETFIT® ismertségét
növeljük, továböá népszerűsíisük sa. egészséges életmádot. Ennek Reretében egy flttségi challenge program
megvatósítására invitáltuk a kitüzott célcsoportot. A program során az osztály tagjai pedagógus segítségével az
egyik NETFIT® profil Tejlesztését tűzték ki célul, eivégezték az ehhez kíqicsolódó NETPIT® felmérést. programot
készítettek fittségük javítása érdekében, amelyet megvalósftottaR. Erröl videót készftettek, mefyet feitöltöttek a
youtube-ra, valamínt megkülctték a2 MDSZ-nek. A beküldött pályázatokat egy elöre meghatározott szempontrendszer
alapján az MDSZ által összeáilftott zsűri bfrálta el és jelölte ki a pályázat nyerteseit
A díiazás országos és fövárosi szinten összesen 55 osztályt ériniett. DÍiak IM Ft hozzájárulás az

Kttöltö verzió;2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezct egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznátt összeg;

- tárgyévben folyósított összeg;

Támogatás tEpusa:

European Physical Activity Label for Schools (ERASMUS EU-PALS)

EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2018.01.01-2019.10.31

104 721110

14 679 536

14 679 53G

visszatérítendő D vissza nem térítendö

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhaimozási

Összesen:

4 550 574

14.942 670

19 493 244

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyí jellegö költségek: munkaüér és járulékai, cafetéria költségei, napiüíjak.
Dologi kiadások: utazáai, szállás költségek, weboldalfejlesztés, grafikai design, videókészítés, konferenciaszervezés

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A projekiet az MDSZ által vezeiett 6 szen/ezeibOI álló nemzetRözi konzorcium valósította meg, azzal a céllal, hogy
egységes monítoring rendszert adhasson az európai ískolák kezébe a sponhoz, tesünozgáshoz való viszonyuk
énékeléséhez. Az elsö, kutatási actatgyüjtési szakasz eredményeire alapozva vette kezdetét az a nemzetközi partnerek
EevéReny kozremüködésével zajló fejlesztési folyamat, melynek célja az volt, hogy egy könnyen használható,
önénékeiésen alapuló tesziet fejlesszünk ki, amely adkalmas az iskofák sporthoz és fizikai aRtívitáshoz TOzödö
^iszonyának értéketésére. A projektben 2019. során 4 alkafommal kerültek megrendezésre a szakmai meetingek az
Osszes partnerszervezet részvételével. A projekt zárórendezvénye, a MOVE Congress keretében rendeztüK meg. A
Drpjekt végén {2019. december 31,1 egy önálló értékelésí rendszert tudtunR használa^ az európai

KitöltŐ verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:l.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás idötartama:

Támogatási összeg:

- ebbŐI a tárgyévre Jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa;

EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION OBSERVATORY PROJECT (EUPEO)

LÍszabonni Egyetem / EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTfVE AGENCY

központí költségvetés Q

önkormányzati költségvetés Q

nemzetközí forrás

más gazdáfkodó

2018.01.01-2020.12.31

6 857 165

1 024 746

1 024 746

1 753 735

visszatérítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozásj

Összesen:

1 628 524

422 520

2 051 044

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Szemétyi jellegü költségek: bér- és járuiékköltségek, cafetería költségei
Dologí jellegü koltségek: irodabérleti és rezsikoltségek, utazási és szállásköltségek

Az üzleti évben végzett föbb tevékenységek és programok bemutatása

A projekt koortíinátora a Lisszaöoni Egyetem, az MDSZ partnerként vesz részt Az EuPEO projela céfja az EuPEO
weboldaj kifejlesztésével a Korábbi testnevelésí, HEPA és közegészségügyi-közoktatási szektorbeli megfígyelési és
értékefési tapasztalatok átalakítása egy átfogó, de használható nyom&n követési rendszerré, Rülső megfígyelés
kézikönyvévé (MEA), valamint a minöségi tesmevelés és tíiáksport belsö önmegHgyelését elökészfteni és elvégezní
képes eszKözzé (TIM). A 3 éves tanulmányozási idöszak során a parmereket bevonják ezen eszközöR kifejlesztésébe
és ellenörzésébe. valamint az eredmények terjesztésébe és kiaknázásába. A szakmai és tudományos intézetek
együttműködésén afapuló nyomon követési rendszer Riépftését célozva 12 partner fejfesztene ki az EuP^O projekt
elOierjesztését. Azegyünmpködés 8 orszáqpt^ tesinevelö-tanári eavesületeket 4s

Kitöltö verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:3..2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.32
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A kettős könywitelt vezctő egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és köxhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg;

- ebbő) a tárgyévre jutó összeg;

- tárgyévben fethasznált Összeg:

- tárgyévben folyósftott összeg:

Támogatás típusa:

European School Sport Day - Together for healthy lifestyle (ESSD 2019)

EDUCATION, AUE310VISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2018.11.01-2019.10.31

77 494 298

76 006 996

7G 006 996

o

visszatérítendö n vissza nem térÉtendö

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

839 728

75 293 466

76 133 194

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyj JellegQ költségek: munkabér és járulékai, cafetéria KÖttségei, napidíjak.
Dologi kiadások: terem-, iroda-, helység és esztcöz bérlet, utazási költségek, rezsi díjatc és postai díjak, nyomdai,
informatikai, kommunikációs szolgáltatások.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az Európai Bízottság a korábüi ESSD programokkal összhangban ismét tániogatta a 2019. évi Európai Diáksportnap
megrendezését a koráübiaküan létrehozon Toolkit és az elözö évek jó gyakorlatai atapján. 2019 januárjában Bécsben
aor került a munkafolyamat megkezdését jelötö kick-off meetingre. Majd megkezdödött az immár 44 országban
mOködO koordinátori hálózatunk felkészftése a kampányidöszakra és az egységesen magas minöségü nemzett
feladatok eIORészÍtése. 2019 tavaszán tartonuk a résztvevO országoRból delegált ESSD koordinátorok számára a 3
napos szeminánumot, ahol megismerhették az etkészült segédanyagokat és a 2019. évi fókusz témát, amely ezúttal
az egészséges étetmód, fizikaí aktivitás és egészséges táplálkozás témaköreit célozta meg és dolgozia fel. 2019.
Bzeptember 27-én 44 orszáaból 3 niillló^verekvet^résztaz eseménvsorozaion 4 kütönbozö kontinensen fEyrópa.

Kitöltö verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió;1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időíartama:

Támogatási összeg:

- ebböl a íárgyévre Jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

" tárgyévben folyósított Összeg:

Támogatás tfpusa:

European School Sport Day - Sport for Self-esteem (ERASMUS + ESSD 2020)

EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY

központi költségvetés Q

önkormányzati költségvetés Q

nemzetközi forrás ^

más gazdálkodó [J

2019.11.01-2020.10.31

100 153 939

3 564 252

3 564 252

69 058 879

visszatérítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben fethasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dofogi

Felhalmozási

összesen:

2 257 683

1 306 569

3 564 252

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyj jeflegO Röltségek: munkabér és Járulékai, cafetéria költségei, napídíjak.
Dologi kiadások: terem-, iroda-, helység és eszköz bérlet, utazási költségek, rezsi díjak és postaí díjak.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az MDSZ 2020-ban ismét elnyene az Erasmus+ program támogatását az Európai Diáksport Napja cfmO globális
programunk megvatósításra. Az általános céljaínak Ribövítésével, a ESSD 2020 tókusza elsösorban a sport és a
média kapcsolatának feltárására és mentálís egészségünk megörzésére irányul. Célja, hogy a kozösségi média egyre
növekvö jelentöségére hívja Tet a fjgyelmet gyermekemk életében. Ez a tendencia nyilvánvaló kockázatohat vet fe) a
Fiatalok fizíkai aktivitásí szintjének tekintetében, de megfelefö intézkeriósckkfíl és módszenannal a közösségi média
használatára vonatkozóan hozzájáruthat az egészséges étetmód és az egyén mentális egészségének
elömozdításához, megSrzéséhez. 2019-ben a 2020. januárra tervezett kick-off meeting elökészftésére került sor.

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.32



rnn;
Gffla
imi
UUJ
<mii

r/
\~\~,Tl

1sS

A kettös könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás idötartama;

Támogatási összeg:

ebbö! a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben feihasznált összeg:

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás ífpusa:

Healthy and physicatly active schools project (ERASMUS+ HEPAS)

University of Luxembourg / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodö

2019.12.01-2021.11.30

6 949 033

208 800

208 800

o

visszatérítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

208 800

208 800

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása;

Dofogí Ríadások: uiazási és szállás költségek

Az üzleti évben végzett föbb tevékenységek és programok bemutatása

A projeRt célja az ískolás koró fiatatok, gyermekek fizikai aktivitásának és egészséges életmódra nevelésének iskolai
kömyezeiben történö elösegítése, támogatása 4 kiemeli és vizsgálandó dimenzió feltérképezésén keresztül:
1} tesmevelés (óra és tanterv),
2) fízikai aktivitás (más tanórai vagy tanterven kfvüli fizikai aktivitás),
3) iskolai sport (versenyszerű és amatör sponesemények az jskolában vagy iskolák között),
4) egészséges éietmód (bármely Rezdeményezés, amely azt elömozdítja).

Ajiroiekt célia a fentí 4 dimenziőjnentén az^urópaj ió avakorlatok feltérképezése. a taoasztalatok mentén modulár!^
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kÖzhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program einevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatásí összeg:

- ebből a íárgyévre jutö összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

rhe European Network for Support of Physicat Fitness Monitoring Systems (ERASMUS FITBACK)

UNIVERZA V LJUBJANI / EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY

központi köitségvetés [J

önkormányzati köitségvetés Q

nemzeíközi forrás ^

más gazdálkodó Q

2020.01.01-2022.06.30

9 831 993

120 300

120 300

o

vísszaíérítendő n vissza nem térítendö

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Jogcimenként:

Személyi

Dologi

Felhatmozási

Osszesen:

120 300

120 300

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Dologi jellegű köttség: szállásköltség

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A projekt célja egy többnyelvQ, tudományos alapokon nyugvó, ontine platform kifejlesztése, amely visszajelzést ad a
gyemiekek és ifjúság fizikai fínségéneK állapotáról. A projekt kiemett törekvése, hogy áthidalja az európai polítikai
ajánlások és a jelenlegí helyzet kozöní hézagokat, illetve erösftse az egyes szektorok (oktatásügy, egészségügy,
spon) közötti kooperációt A projektben létrehozon rendszer helyi, regionáJis, nemzeti és európaí szinien lehetövé
teszí a populációs trendek alakulásának, a nemzeti politikai direkrívák, beavatkozások hatásainak nyomon követését,
illetvejövöbeli trendek vizsgálatát.
A projektet a LJubIjHnai Egyetem vezetí, résztvevö partnerek: LIKES Kutató központ, Zágrábi Egyetem Kinezíológiaí
Kar. Tartui Egyetem Qrvostydománvi Kar. Bozeni EqyetenTi, Magyar Diáksport Szövetség. GraTiacfaj Eavetefn.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás idötartama:

Támogatási összegi

- ebbői a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasználí összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás tipusa:

Részvétel az OPEN STREETS DAY PROJECT megvalósftásában

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2019.09.01-2019.10.01

797 496

797 496

797 496

797 496

visszatérítendő | [ vissza nem téritendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

1 014 000

1 014 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Dofogi hiadások: az esemény megszervezéséhez kapcsolódő szakmaí és szervezési feiadalok eltátásának díja

Az üzleti évben végzett föbb tevékenységek és programok bemutatása

A. Magyar Diáksport Szöveiség és az fnternational Sport and Culture Association (ISCA) együttmOköflési
megáHapodást kötött az Open Streets Day 2019 elnevezésű, Európai Bizottság által támogatott program
magyarországi megvalósításának elömozdftása érdekében. A program célja az európai mobilitási hét keretében a
városi uicák, közterületek sporios, rekreációs célú fizikai aktivitás és RiRapcsoiódás helyévé alakÍtása az egészséges
életniód, mozgás és inkfűzió fomosságára valő fígyelemfelhívás jegyében. Az esemény 2019. szeptember 21-22
között, Budapest, Vi. kerütet, Andrássy út Oktogon és Nagymezö utca Rözötti szakaszán, mindkét napon 10-18 óra
között kerüft megrendezésre. Az MDSZ az esemény elOkészítését, koordinációját, népszerüsítését és teljes körO
tebonyolítását a Budapesti Diáksport Szoyetség közreműköcfésével valósítona meg^

Kitöltö verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.09.16 10.41.32



.íi

[DD
ffiB
UUJ
Ul"

[?-
\~,:1

^

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatásj program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebbö! a tárgyévre Juíó összeg:

- tárgyévben feihasznált összeg:

- tárgyévben folyósított Összeg:

Támogatás tÉpusa:

2019. szeptember 27-éii megrendezett Euröpai Diáhsport Napja Magyararszág elnevezésű rendezvény leboiiyolftása

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

központi köitségvetés ["]

önkormányzati köftségvetés |^

nemzetközi forrás [_]

más gazdáikodó [J

2019.01.01-2020.01.31

2 000 000

2 000 000

2 000 000

o

visszatérítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozásj

Osszesen:

2 000 000

2 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Dologi költségek: filmkészítés költségei

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az Európai DiáKsport Napja rendezvénysorozaiunkat 2019, évben a Föváros ís támogatta és támogatási bíziosíton a
kiemelt eseményekhez kapcsotódó promóciós kisfilmek elkészftéséhez.

Az MDSZ az Európai Diáksport Napja - Magyarország megvalósulásának bemutatását, vaJamint a küiföldi ESSD
pannerszervezetek szervezésében megvalósuló ESSD rendezvények hangulatái, eredményeinek bemutatását,
promótálását szolgáló kisfílmeket készített külsö szofgáltató bevonásával.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve;

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás idötartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznátt összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Egri Szifágyi Erzsébet Gimnázium részvételének támogatása az ISF Football világbajnokságon

Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés |X|

önkormányzati költségvetés Q

nemzetközi forrás []

más gazdálkodó []

2018.11.15-2019.09.30

800 000

800 000

800 000

800 000

visszatérítendő n vissza nem íérítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

744 165

55835

800 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Dologi Jellega költségek: ISF nevezési díj, illetve sportruházai költségei

Az üzletí évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az MDSZ áz Ínternational School Spori Federation (ISF) mgjaként részt vesz a nemzetközi iskolai sportélettien is. Az
[SF megbfzásából kétévente sporfcági világbajnoRságokat rendeznek. A labdarógás sponág világbajnokságának 2019.
április 6-14. Rözött Belgrád adott otthont.
Az MDSZ az ISF mgjaként voll jogosult résztvevöket delegálni az ISF Labdarúgó Iskolai Világjátékokra. A 2017/2018.
tanévi Labdarúgó Diákolimpia® V-VI. korcsoportos (15-18 éves korosztáfy) országos döntön elért eredményük
aiapján az Egri Szilágyí Erzsébet Gimnázium és Koliégium csapata képviselhene hazánk iskolasportját e rangos
nemzetközi eseményen.
A viláabainoksáaon az egri csapata22. helvezést érte el.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melleklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogatö megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama;

Támogatásí összeg:

- ebböl a tárgyévre Jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósitott összeg:

Támogatás tfpusa:

SZJA 1%

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközj forrás

más gazdálkodó

2019,01.01-2019.12.31

8384

8384

8384

8384

visszatérítendö D vissza nem térEtendö

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozásí

Osszesen:

8384

8384

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Biztosftási dfj

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A vonatRozó kapott SZJA l%-os összeget diáksportolók nemzetközi versenyre történö utazásához kötött biztosításra
költöttük.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019.év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Meltéklet típusonként csak 1 dokumentum csatotható)

1. Megjetenítésre kerülö mellékletek

PK-542-01 Könywizsgálóijelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló

PK-542-03 Kiegeszítö melléklet

MeHéklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatoiva:

Eredetive] rendelkezík:

Melléklet csaiolva:

Eredetivel rendeJkezik:

i

D
ö
i
[xl

2. Megjetenítésre nem kerülö mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szei'vezet saját Cégkapuján
va^y nem a bejegyzett Mpyjsélö Ugyfélkapuján keresztül kerü]
előterjesztésre a beszánwló

MeHéklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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