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

2020.év

PK-642

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

|01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Bartháné Madarassy Katalin

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Nyilvántartási szám: |o ll l—lo l2l—lo lo lo lolo l5 Í5 Tárgyév: [2 | o I 2 I O

Időszak terjedelme: egész év |y| töredékév] | Izlloll^lol—lollll—lollll l^lloll^llol—llll^l—lsjll
időszak kezdete időszak vége

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

A szervezetet nyilvántartó bfrőság megnevezése: Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék 2 o 2 o

Időszak terjedelme: egész év töredék év [^][o][2][o] — [oj^ — [o][l]
időszak kezdete

|2||0||2HO|—|l||2|—|3Hl|
időszak vége

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 11|| o|| elf^

Közterület neve:

Település:
Budapest

Házszám:

Munkácsy Mihály
Közterületjellege:

lutca

17
Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: nnnn Település:

Közterület neve:

Házszám:

Közterületjellege:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

|o|l[—|o|2|—|o|o|o|o|o|5|5|

|o|7|o|o|/|p|k| .|6|0|0|5|5| |/|l|9|s]9|

Szervezet/Jogi személy szervezeti egység
képviselőjéneR neve:

Képviselő aláfrása:

Keltezés:

Budapest

Dr. Erdős Dániel

•n^etsp
.t-°—z'"s^

[2j(^[2][l] — [o][5| — [^jj}

t.

.f.
'./,

Je^"<? .eAÍ^
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszemsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege ^^ ^ ^nrüan.j

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeii elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

99984

71626

25358

3000

1 278 012

o

180 195

o

1 097 817

1174 361

2 552 357

143 016

127 268

12748

3000

1 310 038

o

129 505

o

1 180 533

866 224

2 319 278

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmeny alapteyekenységből
(közhasznú tevékénységből)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

70261

o

67610

o

o

4775

-2124

33895

2 355 961

2 355 961

92240

2 552 357

81713

o

70261

o

o

10586

866

o

2 110 406

2 110 406

127 159

2 319 278

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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i A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

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

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

ebből: adományok

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

A. Osszes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordftások

ebből: vezetó' tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításái

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznútevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Alaptevékenység

e/őzó' év

277 376

1 602 5511

380|

1 593 2291

7110

1 887 0371

1 593 2291

934 7541

784 582 |

24563

112 4841

48013

2429

1 882 2621

15845181

4775

4775

e/őző év
helyesbítése

tárgyév

69065

1449 497

410

1 414 779

33986

22077

1 540 639

1 414 779

683 268

748 251

25132

88192

8344

1998

1 530 053

1 459 122

10586

10586

Vállalkozási tevékenység

e/ó'ző év

108921

108921

130161

130161

-2124|

-21241

előzőév
helyesbítése

tárgyév

3574

3574

2708

2708

866

866

Összesen

e/ó'zó' év

2882681

L 602 551|

3801

L 593 2291

7110|

L 897 9291

L 593 229|

9477701

7845821

245631

1124841

480131

2429|

L 895 278|

L 584 518|

26511

2651|

e/őző év
helyesbltése

tárgyév

72639

1449 497

410

1414 779

33986

22077

1 544 213

L 414 779

685 976

748 251

25132

88192

8344

1998

1 532 761

1459 122

11452

11452
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fc A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. ^^ ^ fonntban.)

Alaptevékenység

elöző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység

e/ó'zó' év e/ó'zó' év
helyesbítése

tárgyév

Összesen

eloző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Közpqnti költségvetési
támogátás

ebből:
- normatív támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

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

E. A személyi jövedelemadó
mecjhatározotf részének az
adőzó rendelkezése szerinti fel-|
használásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

F. KÖzszolgáltatási bevétel

G. Adományok

654 751

6000

930 319

2151

8

562 734

807 876

10161

21

33986

654 751

6000

930 319

2151

8

562 734

807 876

10161

21

33986

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. 8 'sen [] Nem

Kitöltő verziő:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.2411.56.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosítő adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

Irányítószám:

Köztérület neve:

Házszám:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

•ve:

17

1||0||6J|3J Település:
Budapest

Munkácsy Mihály
Lépcsőház: 3 Emelet:

Közterületjellege:

Ajtó:

utca

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

im Települ

Házszám: Lépcsc

Közterületjellege:

ilet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szam:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

[o|7|o[Ö| /|p|k].|6|o|o|5|5| | /|l|9J8|9)
|0|1|—|0|2| o o o|o|o 5]5

Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznű tevékenységek bemutatása

|Az MDSZ alapszabályában önállő célként megfogalmazott Diákolimpia® versenyrendszer szervezése az
|MDSZ kiemelt feladata. A Diákolímpia®, mint tehetséggondoző versenyrendszer jelentöségét alátámasztja,
|hogy a pragram országos tanulmányi versenynek minosül, valamint országos döntöin elért 1-3.
|helyezésekfelvételi többletpontok megszerzésérejogosítanakafelsöoktatási felvételi eljárásban.
|A tárgyévben a 2019/2020. tanévi versenyek lezárása, valamint a 2020/2021 tánévi versenyek meghirdetése
|és megkezdése történt meg. A kiírás 12 sportágban (asztalitenisz, atlétika, floorball, futsal, grundbirkózás,
Ikézilabda, kosártabda, labdarűgás, roplabda, strandkézilabda, torna, űszás), aJátékos sportverseny, a Kis
|iskolák sportversenye, illetve aSzeIIemi Diákolimpia® versenykiírásáttartalmazza- A COVID járvány miatt
|a versenysorozatot egy részt nem leheten megrendezni. Emian a elindításra került online környezethen a
iDiákolimpia GameTime klhívás Játék.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: |d,ákolimpai sportversenyeken valő részvétel

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolődő közfeladat, jogszabályhely:

tBr.-fcmifwüdl;* 'znvínyik nívhunUlitlidt 11

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |A|ta|ános- és középiskolás diakok"

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1221224

[A 2019/2020 tanévben 211 224 tanuló nevezett a Diákolimpia® versenyekre. Az érinten tanévben - a COVID
[világjárvány miatt - 1060 alapszintü, 516 megyei verseny, 13 országos döntö került megrendezésre az
IMDSZ rendezésében.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40



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

2020.év

PK-642

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosftő adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

've:

1||0||6||3| Település:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház:

Közterületjellege:

Emelet: Ajtó:
utca

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

3nm_ Települ

Házszám: Lépcsö

Közterületjellege:

ilet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének néve:

|o|7|o|o| /|p|k|.|6|o|o|5|5| | /|l|9J8|9|
|0|1|—|0|2| |0 o|o|o|o 5 5

[iE[OIi]19]i][IB -[i -Ei]
Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

|Az Emberi Eröforrások Minisztériuma Egészségügyért felelos Államdtkárságának támogatásával
|megval6suló program, az „Iskolák mozgásban 2020 - Egy nap nem elég" célja a mozgásos programok,
|Rzikai aktivitás népszerűsítése volt. A program keretében a pandémia ellenére is sikerült az intézmények, a|
|diákok, a pedagógusolcfelé eljuttatni az online mozgásos tartaJmakat (edzésvideők, klhívások), az Sszi
|eseményekhez több mint 1500 iskola csatlakozon saját esemény megrendezésével. Az Open Streets Day,
|amely els5 alkalommal került meghirdetésre, 414 intézmény csatlakozott és szen/ezett közösségeiben
|mozgás- és sportprogramokat, Budapesten kiemelt esemény több mint 1000 fövel került megrendezésre. A|
2006-ban útjára indíton magyar kezdeményezésre épül5 és kinött diákspon napot, az Európai Diáksport
Napját 2020-ban 38 országban rendezték meg, Magyarországon közel 1400 iskola unnepelte meg ajeles
napot. möamozaatva ezzel közel félmilliő diákot: 1352 iskola realsztrált. amelvbSI 1154 küldött

3. Közhasznű tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: |^^o|ák mozgásban 2020 - Egy nap nem elég-program

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódő közfeladat, jogszabályhely: |2004. évi I. törvény a sportról

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |A|ta|ános és középiskolás diákok, testneveiok"

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1500000

|Az Iskolák mozgásban 2020 - Egy nap nem elég programsorozatnak köszönhetöen a pandémia ideje alatt
lonlíne formában biztosított mozgásos tanalmakat a diákok, testnevelök részére. Emellett az 6szi
|eseményekhez (Open Streets Day, Európal Diáksport Nap)

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40



<im

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

2020.év

PK-642

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosítő adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

ve:

1||0||6||3| Település:
Budapest

IVIunkácsy Mihály

17 Lépcsőház:

Közterületjellege:

Emelet: Ajtó:

utca

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

ui] Települ

Házszám: Lépcsc

Közterületjellege:

ilet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

ol7lolo1/|plkH6lo]oT5]5l 1/fÍl9|8|9
O|l|—|o|2|—|o|o|o|o|o|5|5

1]@[OB[9]@@0-@-[4][2
Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

|Az EMMI EÜ ÁT kiemelten fontosnaktanjaaTeIjeskörO Iskolai Egészségfejlesztés elömozdítását, az
[egészséges életmód megteremtését, beleértve a mindennapos testnevelést és a mozgást is. Ennek
|érdekében a köznevelési szakterülettel közösen kidolgozta a „AteljeskörQ egészségfejlesztés, a lelki
|egészség elömozdítását és a TüggSségek visszaszorítását célző iskolai programok" c. programot,
(amelynelí a megvalősítására az MDSZ-t kéne Tel. A program a gyermekek lelki egészségénekfejlesztése és
|a pedagőgusokfenti folyamatüan valő támogatása érdekében 4 alprogramből áll, amelyek keretében a
Igyermekek és avelükfoglalkoző pedagogusok lelki egészség-fejlesztésénektámogatásán keresztül,
[továbbá a pedagőgusok mődszertani ismereteinek bövítése által, és a köznevelési intézmények részére
|szervezett programokkal [prevenciős egészségfejlesztö mozgás- és egyéb programok) kíván hozzájárulni
laz iskolai aaressziő és lemorzsolódás csökkentéséhez. afüaaöséaek meaelSzéséhez.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: |-Teljeskörű egészségfejlesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódő közfeladat, jogszabályhely:

|2004.évi I. törvény a sportról, 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fkozoktatásNntézmények, általános és középiskolás diák

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

pTárgyévüen a négy alprogram elökészítése történt.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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A kettős könywitelt vezeto egyéb szervezet egyszerusített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

've:

1||0||6|3| Település:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház:

Közterületjellege:

Emelet: Ajtó:

utca

1.2 Székhely

Irányítőszám:

Közterület neve:

Tm Települ

Házszám: Lépcső

Közterületjellege:

'let: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ol7lo1o1/[pik].|6|o|o|5|5| |/(íl9lsl9
0|1|—|0|2|—|0|0|0|0|0|5|5

11191101111191191121171-121-14112

Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

|Az EFOP-3.2.8-16-2016-00001 sz. kiemelt projektfö célja a mindennapos iskolai testnevelés folyamatos,
|min0ségi alapokon nyugvó fejlesztése a köznevelés területének szaüályozási, tanalmi és szakmődszenani
típusú megújftásával, aszakértSkés szolgáltatőkfelkészítésével a minöségi testnevelés-oktatás
^ámogatására és nyomon követésére, valamint a testnevelés tanítására jogosító képzések és képesítések
megújításával Magyarország egész területén.
|A projeKt elván eredményei: a projekt lényegi eredménye, hogy megvalősulnak a T.E.S.I 2020 Stratégia
|ezen projekthez dedikált intézkedései, melynek során aTestnevelés és spon mdveltségi területáltal
érintett oktatási és képzési rendszerekben, a korábban azonosftásra kertilt, a minSségi oktatáshbz és
képzéshez elengedhetetlen feltételek kapcsán megtörténneka célzotttevékenységek.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: |Az EFOP-3.2.8-16-2016-00001 kiemelt projekt

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

11037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |pedagógusok, szakértők, szülök, diákok

3.4 Közhasznű tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
3000000

|Z020. évben számos továbbképzésre került sor, melynek lezárásaként ZZZ9 fö tett sikeres vizsgált. A
képzések mellett a projekt egyéb tevékeríységeiben [online tudásbázis kialakítása stb.) ís jelentös
lelörehaladás történt.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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A kettős köirywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

1. Szervezet / Jogi személy szervezetí egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

've:

1][°][6][3] Település:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsöhaz:

Közterületjellege:

Emelet: Ajtó:

utca

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

im Települ

Házszám: Lépcsc

Közterületjellege:

ilet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

[o]7]o]o] /|p]kH6|Ó]o]5|5| | /|l]9J8|9|
0|1|-|0|2|—|0|0|0|0|0|5|5

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

\Az. EFOP-3.2.10-16-2016-00001 sz. kiemelt projekt célul tOzte ki a gyermekektehetséggondozásátaspon
terén és a sport által, a rendszeres flzikal aktivitást végzö gyermekek számának növelését, a társadalmi és
szociális különbségek csökkentését és ezáltal a társadalmi befogadás erösítését. A projekt célja továbbá,
hogy a magyar iskolarendszerben minöségi és fenntanhatő, a rendszeres testmozgásra ösztönzS
programok valósuljanak meg a pedagögusok kompetenciáinak fejlesztése mellett és egyes iskolán kívüli
szereplöK bevonásával. A projekt kiegészíti az MDSZ által megvalősított "Sponágak űtja a Röznevelésbe"
projekteket, melyek keretében a központi régiőban szervezünk pedagógustovábbképzéseket, A projektben
|továbüá az egészségvédö testmozgás és az alulról szervezödS sport (az ún. grassroots sport) eurőpai
uniős koncepciőinak elemei ahazai sajátosságokfigyelembevételével kerülnek beillesztésreagyakorlatba.1

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ^ EFOP-3.2.10-16.2016-00001 sz. kiemelt projekt

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódő közfeladat, jogszabályhely:

11037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |pedagógusok, diákok, szülők, szakértők

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: IsOOOOOO

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

|A projekt keretében lebonyolított képzések során 11057 fö tett sikeres záróvizsgát. A projekt keretében
|emellett diáksportfesztiválok lebonyolítása és a Quality Mark rendszer kialakítása történt meg.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosítő adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

Irányftószám: ^0^3

Közterület neve:

Házszám:

Település:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház: Emelet:

Közterületjellege:

Ajtó:

utca

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítőszám: Települi

Közterület neve:

Házszám: Lépcső

Közterületjellege:

>let: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szen/ezeti egység adószáma:

1.6 Szen/ezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

O]7lolo]/|plk].|6]o]o|5|5| |/fl]9l8l9
oyí]—| o| 2|- |^Ja[ö] 0] o1 s] s

1][9][0]B@@[2]@-@-[4]|
|Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

\A megkötött támogatási szerzödés célja az MDSZ által 2014. évberi kialaldtott - a magyar köznevelési
rendszerben tanulő diákok fittségi helyzetétfelmérö - NETFIT® rendszer karbantartása, mOlíödtetése. A
Z019/2020. tanév mérési idöszakában a NETFIT® InTormatikai rendszerébe 2 2216 db köznevelési
intézmény, 2 947 db Teladatellátási hellyel tett eleget adatküldési kötelezettségének. Mindez osszesen 590
|365 tanulő adatát jelentí. EbbSI összesen 225 467 diák esetében került sor mérési eredmény rögzítésére is.
^, koronavírus járványra valő tekintettel az MDS2 a kormányzati döntésekkel összhangban kezdeményezte
^ NETFIT® flttségmérések lebonyolításának módosítását. Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úrral, illetve
Kisfaludy Lászlő helyettes államtitkár úrral folytatott egyeztetések eredményeként a 2019/2020. tanév
NETFIT® finségmérése félbeszakftásra került.
Az üzemeltetési adatokről és tendenciákról összeToalaló dokumentum készült. anielv átadásra került az

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ^^ rendszer működtetése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolődó közfeladat, jogszabályhely:

|2p/2012 (VIH.31) EMMI rendelet

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: [diákok, pedagőgusok, szülők

3.4 Közhasznű tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1225467

A tárgyévben megtörténtek a NETFIT rendszer mflködtetéséhez szükséges informatikai fejlesztések, a
telefonos ügyfélszolgálat mQködtetése, illetve az egyes adatok kiértékelése.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:l.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40



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

2020.év

PK-642

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosftó adatai

1.1 Szervezet

Magyar Diáksport Szövetség
1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

ve:

1J|OJ|6J|3J Település:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsöhaz:

Közterület jellege:

Emelet: -j Ajtó:
utca

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

Hazszám:

]DD Teiepüiés:

Lépcsőház: Emelet:

Közterület jellege:

Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

oiTToioi/FTkiMm/fími
0|1|—|0|2|—|0|0|0|0|0|5|5

m@?]-@-?
|Dr. Erdős Dániel

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

|2020. évben az MDSZ az alábbi ERASMUS+ projektekben vett részt koordinátorkéntvagy pamierként:
|- European School Sport Day - Sport for Self-esteem (ERASMUS+ ESSD 2020);

European School Sport Day - From school space to movement space (ERASMUS+ ESSD 2021);
|- European Physical Education Obeservatory (ERASMUS+ EuPEO);
|- European Physical Activity Label for Schools (ERASMUS+ EU-PALS);
-The European Network for Suppon of Physical Fitness Monitoring Systems (ERASMUS+ Fitback);
|- Healthy and physically active schools in Europe (ERASMUS+ HEPAS).

3. Közhasznű tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IERASMUS+ projektek

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

|Nr.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |^agyar és európai pedagőgusok, diákok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3..5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
12000000 1

Ütemezen elörehaladás az egyes projektekben, 2 milliő résztvevö ajárvány ellenére az Eurőpai Diáksport
Napja rendezvénysorozaton. Onlíne találkozők, workshopok, konferenciák.

Kitöltő verziő:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bészámolója és kozhasznúsági meUeklet

2020.év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1

5.2

5.3

Cél szerinti juttatás megnevezése

Versenyek dfjazása, részvételi dfj, szállás étkezés

Cél szerinti juttatás megnevezése

Közérdekű juttatás és szolgáltatások biztostása

Cél szerinti jutattás megnevezése

Természetben és pénzben adott juttatás egyéb szervezeteknek

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év

51117

Előző év

6676

Előző év

3500

61293

61293

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

6131

Tárgy év

35881

Tárgy év

7450)

116511

116511

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1

6.2

A.

Tisztség

Elnök

Tisztség

Ugyvezető Igazgató

Vezeto tisztsécjviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Előző év (1)

13072

Előző év (1)

11491

24563

Tárgyév (2)

13169

Tárgy év (2)

11963

25132

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verziő:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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L</ A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 1 897 929 1 544 213

ebből:

C. A személyi jövedelemado meghatarozott részének az
adózó rendélkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

21

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás 930 319 807 876

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 967 602 736 316

H. Ősszes ráfordítás (kiadás) 1 895 278 1 532 761

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 784 582 748 251

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 584 518 1 459 122

K. Adózott eredmény 2651 11452

L. A szervezet mynkajában közremuködő közérdekű önkéntes
teyékenyseget vecjzo szemelyek száma
(a közér'deku önkentes tevékénységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen A/em

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] D
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] D
Ectv. 32. § (4)c) [(11+12-A1-A2)/(H1+H2)>=0.25] D

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

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

Ecív. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] D

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verziő:1.3 Nyomtatva: 20?1.05.24 11.56.40
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i A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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 típusa:

EFOP-3.2.8-16-2016-00001 kiemelt projekt TESI 2.0 Beavatkozás a minőségt testnevelésoktatás és képzés érdekében

Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés Q

nemzetközi forrás [XJ

más gazdálkodó Q

2016.09.01-2021.05.31

2 000 000 000

462 130 199

501 360 499

86 263 089

visszatérítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dotogi

Felhalmozási

Összesen:

268 569 762

195 259 062

37 531 675

501 360 499

TámOgatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegű költségek: munkabár és járulékai, megbízási díjak és járulékai, egyéb béren kívüli juttatások
költségeí, napidíjak.
Dologi kíadások: anyagbeszerzés (nyomdai anyagok, szőróanyagok, üzemanyag, rezsi), személyszállítás, bérleti
díj, szállás és utazás, informatikai szolgáltatások, szakértöi szolgáltatások, ügyvédi díjak, terembérlet
képzésekhez.
Felhatmozási kiadások: Telefonkészülékek, egyéb inTormatikai berendezések

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ajárványügyi helyzetre tekintettel „A tervezés és tanulásértékelés új megoldásai aminOségi iskolai testnevelésben"
képzést átdolgoztuk távoktatási rendszerdvé. A képzéseken 2.229 TS vett részt eddig. A TESIM.hu online mődszertani
központ tartalomfeltöltése folyamatosan zajlott. A beten/ezett szakmai kiadványokhoz kapcsolódóan a kéziratok
slkészültek, a kapcsolódó fotók és illusztráciők elkészítése, ill. a kiadványok nyomdai kivitelezése Tolyamatban van.
Az intézményi NETFIT applikáció és a NETFIT tanügyi igazgatásttámogató, monitoring modulhoz kapcsolődő ,
szoftverfejlesztés els5 üteme elkészült, a Tejlesztés folytatódik. Megrendezésre került online formában a HIPE 2020
[lemzetközi konferencia. A „gyakoriati és motivációs célű, szaüadtéri demonstrációs testnevelés (minta)6rák"
szervezése, lebonvolítása meatörtént. 3-3 óra került meatanásra a iárvánvüavi elöírásokat Tiavelembe véve.

Kitöltő verziő:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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:

- tárgyevben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyősított összeg:

Támogatás típusa:

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

Emberí Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés JXJ

önkormányzati költségvetés ["]

nemzetközi forrás [XJ

más gazdálkodó [J

2016.09.02-2022.03.31

2 460 000 000

241115 924

291 014 224

223 833 613

visszatérítendő D vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

167 793 615

96 539 706

26 680 903

291 014 224

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegu költségek: munlcabér és járulékai, megbízási díjak és járulékai, egyéb béren jdvülí juttatások
költségei, napidfjak.
Dologi kiadások: anyagbeszerzés (nyomdai anyagok, szőróanyagok, üzemanyag, rezsi), személyszállítás, terem-és
létesftmény bérleti díj, képzések és rendezvények lebonyolftásához igénybe vett szolgáltatás, szállás és utazási
költségek, informatikai szolgáltatások, közbeszerzési díj, ügyvédi díjak.
Felhalmozási kiadások: notebookok és informatikai berendezések, web - és szoftverfejfesztés.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A járványügyi helyzetre tekintettel a „Mozgás- és sportfesztiválokszakmEU és szen/ezési lehetöségei a köznevelési
intézményeküen" c. képzést átdolgoztuktávoktatásj rendszerOvé. Elindításra került a „Karate az iskolai testnevelés
keretein helül" c. képzés blended formában. A képzéseken 11.057 fö vett részt eddig. Iskolai környezetben kerültek
megrendezésre az Sszi D060 mozgás- és sportfesztiválok, 58 iskolát sikerült bevonni a programba. Folytatódott a
Quality Mark (QM) rendszernek, ill. az ahhoz kapcsolőd indikátor rendszer kidolgozása. Célja, hogyaz iskolai
közösség minden tagjának, különösen a tanulóknak hosszű távon megváltoztassa és befolyásolja testmozgással
kapcsolatos anitOdjét, és viselkedését úgy, rámutat azokra a pontokra, ahol az iskola jelenlegi/megszokott
maködését át kell alakítani. és ehhez seaítséaet nvúit a döntéshozóknak és a Dedaaóausoknak. __

Kitöltő verzió;3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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 típusa:

NETFIT költségvetési támogatás

Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés [^j

önkormányzati költségvetés

nemzetközl forrás Q

más gazdálkodó Q

2020.01.29-2021.02.28

20 000 000

16 119 042

16 119 042

20 000 000

visszatérítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcfmenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

6 908 838

9 210 204

16 119 042

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegű költségek: munkabér, megbízási díj és járulékai, egyéb béren kívüli juttatás költségei és járulékai,
hazautazási költségtérítés.
A Dologi kiadásokataz MDSZ a következökre fordította: irodaszerköltségek, irodabérleti és rezsiköltségek, call center
szolgáltatás költségei, informatikai szolgáltatás díja, bevont diákmunkások költségei, telefon és kommunikációs
költségek.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A megkötött támogatási szerzödés célja az MDSZ által 2014. évben kialakított - a magyar köznevelési rendszerben
tanulő diákok flttségi helyzetétfelmérö - NETFIT® rendszer karbantartása, mQködtetése. A 2019/2020. tanév mérési
IdSszakában a NETFIT® informatikai rendszerébe Z 2216 db köznevelési intézmény, 2 947 db feladatellátási hellyel
tett eleget adatküldési kötelezettségének. Mindez összesen 590 365 tanuló adatát jelenti. Ebböl összesen 225 467 diák
esetében került sor mérési eredmény rógzítésére is.
A koronavírus járványra való tekintettel az MDSZ a kormányzati döntésekkel összhangban kezdeményezte a NETFIT®
fittségmérések lebonyolításának módosítását. Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úrral, illetve Kisfaludy Lászlő helyettes
államtitkár úrral folvtatott eaveztetések eredménveként a 2019/2020. tanév NETFIT® finséamérése félbeszakításra

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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 folyósftott összeg:

Támogatás típusa:

A karate továbbképzésl mödszertanhoz kapcsolódö szakmai anyagok elkészftése és a továbbképzések előkészftése

Honvédelmi Sportszövetség

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2019.09.01-2020.03.31

6 000 000

6 000 000

6 000 020

6 000 000

visszatérítendő

s
D
D-

'n

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

6 000 020

6 000 020

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A feladatok végrehajtásában résztvevS szakemberek megbízási díja, illetve az azt terhelö járulékok

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és

A továübképzési mődszertan, illetve az országos pedagógusképzések

programok bemutatása

ütemterve, mődszertana kialakításra került.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40



s\

mní

11111

11111

yiu

\!.i

iSl

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

2020.év

PK-642

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 típusa:

"Iskolák mozgásban 2020 - Egy nap nem elég" mozgásprogram megvalósftása

Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés j—]

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2020.01.01-2020.12.31

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

visszatérítendő n , vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

46 776 243

53 223 757

100 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegü költségek: megvalősítők bér- és megbízási díj költségei, egyéb béren kfvüli juttátások és
hazautazási költségek, járulékok
Dologi jellegü költségek: utazási költségek, rendezvényszen/ezési költségek, PR és kommunikációs költségek,
szakértöi szolgáltatás költségei, diákok ösztönzésének, jutalmazásának költségei, online lehonyolítási költségek

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az EMMI EUATtámogatásából megvalósuló az „Iskolák mozgásban 2020 - Egy nap nem elég" elnevezésd mozgást,
Rzikai aktivitást népszerQsítö egész éves programsorozatot a Magyar Diáksport Szövetség a megváltozott
körülményekhez igazodva, módosítva, flgyelembe véve az új koronavírus járvány okozta intézkedéseketszervezte
meg. Atavaszi idöszakban az online platformokon népszerQ edzésvideókat, mozgásostanalmú kihfvásokattett
közzé aSzövetség, kommunikációs kampány keretein belül. Az enyhítések idöszakában pedig a szabadtéri
eseményeken, íntézmények bevonásával, kiemelt rendezvényeken keresztíil népszerQsítette az MDSZatestmozgás
lehetöségét és örömét. Az intézmények motiváciős célű sportszercsomagok kaptak a programmegvalósításért, az
elSkészftési. szervezési és lebonvolítási munkák; a pandémia miatti bízonvtalansáaban measokszoroződtak.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:l.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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 típusa:

Támoggtás 2019. évl szakmal feladatok ellátására és azzal összefüggő működésl költségek finanszírozására

Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés [XJ

önkormányzati költségvetés ["]

nemzetközi forrás Q

más gazdálkodó Q

2019.01.01-2020.02.28

461 600 000

24 735 936

24 735 936

o

visszatérítendő . n vissza nem térftendő [vl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcfmenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

19 984 511

1 475 843

3 275 042

24 735 396

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegü költségek: A feladat ellátásával kapcsolatosan felmerült bér-, megbízási dl'j, egyéb béren Idvüli
juttatások és járulékköltségek
Dologi költségek: utazási költségek, bérleti díj, rezsi jellegű költségek
Felhalmozási költségek: informatikai fejlesztés, bútorok, installációk

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2020. januárjáüan az ütemterveknek megfelelöen megindulta 2019/2020. evi diákolimpiai évad tavaszi idöszakának
lebonyolítása. A fenti támogatási szerzödés a január hónapban végrehajtottfeladatokszemélyi és zömében rezsi
jeIIegQ költségeít fedezte.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.2411.56.40
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@ A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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 típusa:

Támogatás a 2020. évi szakmai feladatok és azzal összefüggő működési kiadások finanszfrozására

Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés [^]

önkormányzati költségvetés Q

nemzetközi forrás Q

más gazdálkodó Q

2020.01.01-2021.02.28 (a veszélyhelyzet miatt hosszabbodik)

461 600 000

379 558 062

379 558 062

461 600 000

visszatérftendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcfmenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

202 500 672

170 381 632

6 675 758

379 558 062

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegü k&ltségek: bérköltségek, megbízási díjak költségei, kitüntetésekkel járő jutalmazás költségei, egyéb
béren kívüli juttatások, hazautazás-munkábajárás költségei, járulékok
Dologi jellegü költségek: versenyrendezési költségek, gépjárműbérleti és utazási költségek, kommunikáciős és PR
költségek, létesítmény- és irodabérleti költségek, rezsiköltségek, informatikai költségek, diákok/ pedagógusok
juralmazásának, ösztönzésének költségei
Pelhalmozási költségek: bútorok, kommunikációs eszközök,informatikai fejlesztések költségei

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A 2020. évben a 2019/2020. tanévi versenyek Iezá,rása, valamint a 2020/2021 tanévi versenyek meghirdetése és
megkezdése tönént meg. A Versenykiírás 12 sportághan (asztalitenisz, allétika, floorball, futsal, grundbirkózás,
kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, strandkézilabda, torna, úszás), aJátékos sportverseny, a Kis iskolák
sportversenye, JIIetveaSzellemi Diákolimpia®versenykiírásáttartalmaz2a.
A 2019/2020 tanévben 211 224 tanuló nevezett a Diákolimpia® versenyekre. Az érinten tanévben - a COVID
világjárvány miatt -1060 alapszintü, 516 megyei verseny, 13 országos döntö került megrendezésre az MDSZ
rendezésében az MDSZ rendezésében.
A viláaiárvánv miatt online körnvtízettien elíndításra került a Diákolimpia GameTime iátélc,

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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:

Támogatástípusa:

NTP-TMV-IVl-19-A-OOOl pályázat lebonyolítása, alapszintű diákolimpiai versenyek megrendezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés Q

nemzetközi forrás ["]

más gazdálkodó ["]

2019.07.01-2020.06.30

40 000 000

23 700 420

23 700 420

o

visszatérítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcfmenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

23 700 420

23 700 420

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Dologi jellegű költségek: versenyrendezés költségeinek fínanszírozásra, valamint gyerekek díjazása [érem) költségek

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A diákolimpiai versenyrendszer legalsőbb.szintjét avárosi, körzeti szinten megrendezettalapszintü versenyek
jelentik. Az aIapszintO versenyek azon versenyszámokban kerülnek megrendezésre, melyek esetében a jelentos
nevezöszám miatt a megyei versenyeket nem lehet hatékonyan megszen/ezni.
Az MDSZ a szervezök rendelkezésre állásának biztosításán túl az alapszintű versenyek lehonyolításasorán felmerülö
feladatok - köztuk a sportínfrastruktúra (például: tornaterem, tornacsarnok, uszoda, sponpálya) igénybevételében, és
a megfelelö sportági ismeretekkel rendelkezö sportszakemberek Qátékvezetök, bírók) - biztosításáüan is résztvállal.
Emellen az MDSZ központilag biztosftja a diákoknalí átadásra kerülö díjakat [érem, oMevél).
Az alapszinta versenveket asztalitenisz. atlétika. floorball. futsal. iátékos sportversenv. kézilabda. kis iskolálL—

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.40
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É A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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 típusa:

NTP-TMV-M-20-A-OOOl pályázat lebonyolítása, alapszintű diákolimpai versenyek rendezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés ["]

nemzetközi forrás Q

más gazdálkodó []

2020.07.01-2021.06.30 (veszélyhelyzet időtartamával hosszabbodik)

30 000 000

260 700

260 700

30 000 000

visszatérítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

260 700

260 700

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Dologí jelIegO költségek: versenyrendezési költségek

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A diákolimpiai versenyrendszer legalsóbb szintjétavárosi, körzeti szinten megrendezett alapszintű versenyek
jelentik. Az alapszintű versenyek azon versenyszámoküan kerülnek megrendezésre, melyek esetében ajelentös
nevezöszám miatta megyei versenyeket nem lehet hatékonyan megszervezni.
Az MDSZ a szen/ezSk rendelkezésre állásának biztosításán túl az aIapszintO versenyek lebonyolítása során felmerülö
feladatok- köztíik a sportinfrastruktúra (például: tornaterem, tornacsarnok, uszoda, sponpálya) igénybevételében, és
a megfelelö sportági ismeretekkel rendelkezö sportszakemberek Qátékvezetök, bírók)- biztosításában is résztvállal.
Emellett az MDSZ központilag biztosítja a diákoknak átadásra kerülö díjakat (érem, oklevél).
ZOZO. évben a versenvrendszer elindftása a oandémia következtében csak korlátozottan valósulhatott mea.
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É A kettős könrywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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 típusa:

A teljeskörö egészségfejlesztés, a telki egészség eiömozdftását és a függöségek visszaszorítását célzó iskolai programok

Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés ["]

nemzetközi forrás ["]

más gazdálkodó [~j

2020.11.01-2021.06.30 (veszélyhelyzet következtében hosszabbodik)

300 000 000

10 838 924

10 838 924

300 000 000

visszatérítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

9 009 328

1 829 596

10 838 924

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegO költségek: munkabér, egyéb bérenkívüli juttatások, hazautazás/munkáüajárás költségei, járulékok
Dologi jellegO költségek: rezsiköltségek, bérleti díj

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

„Ateljeskörű egészségfejlesztés, alelki egészség elömozdításátésafüggöségekvisszaszorításátcélző iskolai
programok" címQ program az EMMI EÜÁT támogatásával kerül megvalósításra. A program négy alprogramból áll; a
Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak, amely a pedagógusoR módszertani ismereteinek, problémamegoldő
stratégiáinak bövítését célozza meg egy akkreditált továbbképzésen keresztül. A „Van kihez fordulnod" pilot ,
program céljaegypedagőgusokatsegítö hálózat kialakítása. A3. alprogram aTeIjeskörű Iskolai Egészségfejlesztés
támogatása preyenciős programok megvalósításával. A 4., a Mozgásos programok célja a testi és lelki egészség
támogatása, a mindennapos mozgás népszerDsítése. Az alprogramok szorosan égymásra épülnek, egyszerre
Kívániák elérni a avermekeket és a Dedaaóausokat. kíemelten a lelki és testi eaészséa feilesztésére iránvulnak. A
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L*» A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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 tfpusa:

EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION OBSERVATORY PROJECT (EUPEO)

Liszabonni Egyetem / EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY

központi költségvetés Q

önkormányzati költségvetés ["]

nemzetközi forrás ^

más gazdálkodó Q

2018.01.01-2020.12.31

6 857 165

772 019

772 019

o

visszatérítendő D vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcfmenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

583 158

188 861

772 019

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegü költségek: munkabér, egyéb béren kívülj juttatások és járulékai
Dologi költségek: utazási költség, bérleti dfj, rezsi költség

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az MDSZ egytovábbi Erasmus+ projekt, az Európai Testnevelés Oktatási Obszen/atórium (EuPEO) konzorciumában
is részt vett, melynek vezetSje a Lisszaboni Egyetem. Az EuPEO projekt célja az EuPEO weboldal lufejlesztésével a
korábbi testnevelési, HEPA és közegészségügyi-közolctatási szektorbeli megfigyelésí és énékelési tapasztalatok
átalakítása egy átfogó, de használható nyomon követési rendszerré, külsö megflgyelés kézikönyvévé (MEA), valaniint
a minQségi testnevelés és diákspon belsö önmegfigyelését elökészíteni és elvégezni képes eszközzé (TIM). A
szakmai és tudományos intézetek együnmQködésén alapulő nyomon követési rendszer kiépítését célozva 12 partner
fejlesztette ki az EuPEO projekt elSterjesztését. Az együttmOködés 8 országot, testnevel6-tanári egyesületeket és
eavetemeket. illetve kutatóintézeteket Toa össze. üeleénve 22 tudománvos kutatőt is.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.41
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á A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet ,

2020.év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése: European School Sport Day - Sport for Self-esteem (ERASMUS+ 2020) projekt lebonyolítása

Támogató megnevezése: EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY

központi költségvetés D
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
D

nemzetkö.zi forrás

más gazdálkodó D
Támogatás időtartama: 2019.11.01-2020.10.31

Támogatási összeg: 100 153 939

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 95 620 618

- tárgyévben felhasznált összeg: 97 634 145

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 1 742 627

Dologi 95 891 518

Felhalmozási

Osszesen: 97 634 145

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

pzemélyi jellegtS költségek: bér- és megbfzási költségek, egyéb béren kívüli juttatások, napidíj, járulékköltségek
Dologi jellegü költségek: utazási költségek, rezsi díjak, informatikai és kommunikációs szolgáltatások díjai, külföldi
Ipartnerek díjazása, bérleti díj

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

|Az E+ program támogatásával, az Eurőpai Diákspon Napjacímü globális programunk fókuszátaan 2020-ban asport
|és a közösségi média [SM) kapcsolatának feltárása, mentális egészség (ME) megörzése állt. Célja a SM egyre
|növekv8 jelentOségére felhívni a flgyelmet gyerekek életében. Számos kockázat ellenére, adekvát intézkedésekkel és
[módszertanna] aSM használatára vohatkozőan hozzájárulhataz egés^séges életmód és az egyéni ME
|el6mozdftásához, megörzéséhez. 2020-ban, kick-off meetingre januárban, Luxemburgban került sor. Majd 44
[országban müködö koordinátori hálőzatunk (NC) feIRészítése a kampányidöszakra és az nemzeti feladatok
[elökészítésére kezdödött meg. Tavasszal tartonuk a NC számára a 3 napos webináriumot, ahol megismerhették az
lelkészült seaédanvaaokat és a fokusz témát. Szeptember 25-én 38 orszáaből 2 millió averek vett részt az

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.41



&̂
rnnrN~.':ri

LLLUI
11111
11111

Íiuj

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

2020.év

PK-642

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 típusa:

Healthy and physically active schools project (ERASMUS+ HEPAS)

University of Luxembourg / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

központi költségvetés Q

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás IVI

más gazdálkodó [-j

2019.12.01-2021.11.30

6 949 033

3 734 344

3 734 344

3 110 302

visszatérítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

2 973 979

760 365

3 734 344

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegü költségek: bér- és megbízási költségek, egyéb béren kívüli juttatások, napidíj, járulékköltségek
Dologi jellegO költségek: utazási költségek, rezsi díjak, bérleti díj

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Célja az iskolás korú fiatalok, gyermekek flzikai aktivitásának (PA) és egészséges életmődra (EÉ) nevelésének
elösegítése, támogatása iskolai környezetben az. alábbi 4 dimenzíő feltérképezésén keresztül:
1) testnevelés (óra és tanterv),
2) PA (más tanőrai vagy tanterven kívüli flzikai aktivitás),
3) iskolai sport [versenyszerd és amat5r sportesemények az iskoláüan vagy iskolák között),
4} egészséges életmőd
A, projekt célja a 4 dimenzióban eurőpaí jógyakorlaiok feltérképezése, a tapasztalatok mentén moduláris
Keretrendszer kiTeilesztése. tanári képzési kézikönw összeállítása. továbbá inavenes online oktatási-nevelési

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.41
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& A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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 típusa:

The European Network for Support of Physical Fitness Monitoring Systems (ERASMUS FITBACK)

UNIVERZA V LJUBJANI / EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY

központi költségvetés [~j

önkormányzati költségvetés Q

nemzetközi forrás

más gazdálkodó Q

2020.01.01-2022.06.30

9 831 993

6 426 600

6 426 600

o

visszatérftendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

5 208 726

1 217 874

6 426 600

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegO költségek: bér- és megbízási költségek, egyéb béren kívüli juttatások, napidfj, járulékköltségek
Dologi jelIegQ költségek: utazási költségek, rezsi díjak, bérleti díj

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A projekt célja egy többnyelvQ, tudományos alapokon nyugvó, online platform kifejlesztése, amely visszajelzést ad a
gyermekek és ifjúság fizikai flttségének állapotáről, mely a tudományosan megalapozott referenciaértékek alapján
kerül értékelésre. A projekt kiemelt célja, hogy az európai politikai ajánlások és ajelenlegi helyzet közötti hézagokat
áthidalja, illetve erösítse az egyes szektorok (oktarás-, egészségügy, sport) közötti kooperáciőt. A projektben
létrehozott rendszer helyi, regionális, nemzeti és európai s.zinten lehetövé teszi a populációs trendek alakulásának, a
nemzeti politikai direktívák, beavatkozások hatásainak nyomon követését, illetve jövöbeli trendek vizsgálatát.

A Liublianai Eavetem vezetésével. pannerek: LIKES Kutató központ. Záarábi Eavetem Kineziolóaiai Kar. Tartui
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből atárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

European School Sport Day - From School Space to Mouement Space (ERASMUS + ESSD 2021)

EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY

központi költségvetés [_]

önkormányzati költségvetés Q

nemzetközi forrás JX|

más gazdálkodó []

2020.11.01-2021.10.31

107 981 856

1 778 585

2 223 231

75 881 250

visszatérítendő D vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

1 947 508

275 723

2 223 231

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegü költségek: bér- és megbízási költségek, egyéb béren kívüli juttatások, napidíj, járulékköltségek
Dologi jellegQ költségek: rezsi díjak, bérleti díj

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az MDSZ 2020-ban ismét elnyerte az Erasmus+ program támogatásátaz Európai Diáksport Napja című globális
programunk megvalósításra. Az általános céljainak kibövítésével, a ESSD 2021 fókusza elsösorban iskolai terek,
létesftmények mozgásra alkalmas terekké alakítására irányul. Célja, kreatív megoldások ösztönzése, kialaRítása a
Natalok (elsSsorban iskoláskoróak) bevonásaval. 2020-ban, a projekt megvalósításának elsö lépéseként, a 2021
februárjára tervezett kickoff meeting elSkészítései zajlottak a legfontosabb pannerek, szakértSk és megbízonak (ISCA,
EUPEA, BG BE Active, Youth Sport Trust, V4 Sport) részvételével, hogy meghatározásra kerüljön az ütemterv és
megvitassuk meghatározzuk, a következö évi céljainkat és feladatainkat. Emellett 2020-ban vette kezdetét a tematikus
munkacsoDortoK kialakítására és eIsS eaveztetései.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.41
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szövetség

Támogatási program elnevezése: Adomány diáksportolók támogatására

Támogató megnevezése: Magánszemélyek

központi költségvetés D
Támogatas forrása:

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020.04.14-2020.06.12

Támogatási összeg: 3 363 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 3 300 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 300 000

- tárgyévben folyósftott összeg: 3 363 000

Támogatás tfpusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő A
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcfmenként:

Személyi

Dologi 3 300 000

Felhalmozási

Osszesen: 3 300 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

|Diákotaiak juttatott adomány

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

[Az MDSZ 2020. évben dolgozői és kapcsolati hálőja körében gyQjtést indított a koronavírus miatt rossz helyzetbe
|kerül6 diáksportolők támogatása érdekében. A gyüjtés keretében összegyült összeget a megyei szervezetek
[véleménye alapján kiválasztott rászorulő diáksponolók kapták meg.

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.24 11.56.41
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É A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Diáksport Szovetség

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyősított összeg:

Támogatás típusa:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Az adományok összegével

Az

Az MDSZ 2020. évben több

Kapott közcélú adományok

Dunacorp Zrt, G8 Investment Kft.,

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2020

30 623 004

30 623 004

o

30 623 004

visszatérítendő

magánszemély

D
D
u

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

o

o

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

a gazdálkodás során fellépett kockázatokat csökkentettíik, veszteségeket kompenzáltuk.

üzleti évben végzett főbb tevékenységek

magánszemélytöl, illetve szervezettöl is

és programok bemutatása

kapott nagyobb összegö közcélű adományt.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszemsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020.év

PK-642

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 folyósftott összeg:

Támogatás tfpusa:

SZJA 1% bevétel

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2020.01.01-2020.12.31

21498

21498

21498

21498

visszatérítendő

~a'—~-

D
D

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összég részletezése jogcfmenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

21498

21498

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

tagsági díj EUPEA nemzetközi szervezetben

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az MDSZ szakmai tevékenységénekfontos része a nemzetközi kapcsolattartás, jógyakorlatok megismerése,
nemzetközi projektekben valő részvétel. EnneK elsödleges eszköze az egyes nemzetközi szérvezetekben, így az
European Phyisical Education Association (EUPEA]-ban való részvétel. 2020. évben atagdíj egy részétaz SZJA 1%
bevételböl fizette a szervezet
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