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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített|

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Töryenyszék

Beküldő neve (Ugyféikapu vagy Cégkapu)

Czene Attila László

Szervezet / Jogi szeméiy szervezeti egység neve:

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

Nyilvántartási szám: o 1 o 3 Tárgyév:

Idöszakterjedelme: egész év gJ töredékévj""] [2J[o][2][l]"-[^][l]-[^][^] [Í][o][2][l]-[l][2]-[3][1]
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: forint

Küiföidi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfoiyam

Kitöltö verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:!.! Nyomtatva: 2022.05.31 08.18,22
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021.év

PK-742

A szervezetet nyilvántartó bfróság megnevezése: Tárgyév:

01 Fővárosí Törvényszék 2 o 2 1

Időszak terjedelme: egész év |yj töredék év| | I 211 oll 2li llnl oll ll—l oll ll
időszak kezdete

|2HO|j2||l|-|lH2|-|3Hl|
Ídőszak vége

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
s
a

Szervezet neve:

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség
Szervezet székhelye:

Irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

1][°G[3] Település: Budapest

IMunkácsy Mihály

Lépcsőház: Emelel

Közterületjellege:

AJtó
utca

T
Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogí személy szervezetí egység székhelye:

Irányítószám:

Közterület

Házszám:

neve:
m_

Teh

Lépcs Emelet:

Közterületjellege:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység

0|1|—|0|3|—|0|0|0|0|0|3|5

[l) 1 ] 01 O ] /| Pfk] . FG | O | O 111 6 ] | /| 21 O 111 7J

B?EE0?-B-B@

képviselőjéneR neve:

Képviselö aláírása:

Keltezés:

Budapest

Czene Attila László

.^
^1.'

Ncmzetf üiök; HaHgatóí S~
Szabadidősport Szövetség

1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
1030ÖÜ02-1 U57S820-49020019

Atíósiám: 18874431-1-42

MB-0B-BB

KitöltÖ verzíó:3.14.0 Nyomtatvány verzió:!.! Nyomtatva: 2022.05.31 08.18.22
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A kettős könywitelt vezetŐ egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és köxhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nemzeti Diák-, Hallgatói és SzabadidŐsport Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Adaiok ezer fonntban

Előző év Eiőző év
helyesbftése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befekíetett eszközök

I. immateriáfisjavak

li. Tárgyí eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

11. Követelések

III. Ertékpapfrok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli eihatároiások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1375

1162

213

65052

65052

140 411

206 838

o

o

o

20495

50

20445

55383

75878

FORRÁSOK (PASS2ÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induió tőke/jegyzetí tőke

II, Tőkeválíozás/eredmény

111. Lekötött tartalék

IV, Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmeny alapteyekenységböl
(közhasznú tevékénységből)

VI. Tárgyéví eredmény váliaikozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I, Hátrasorolt kötelezettségek

11. Hosszú iejáratú kötelezettségek

1!1. Rövid iejáratú kötelezettségek

G. Passzív Ídőbeii elhatárolások

FORRASOK ÖSSZESEN

2119

1486

633

202 836

202 836

1883

206 838

2609

2119

490

72453

72453

816

75878

KítÖltö verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:!.! Nyomtatva: 2022.05.31 08.18.22
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves besxámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogí személy szervezeti egység neve:

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása Adaiok ezer forintban

1. Ertékesítés nettó árbevétele

2. AktJváit sajáí teijesítmények
értéke

3, Egyéb bevételek

ebböl:

-tagdíj

- alapítótóf kapott befizetés

- támogatások

ebböl: adományok

4. Pénzügyi műveletek
bevételei'

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevéteieE

5. Anyagjellegű ráforcfííások

6. Személyi jeilegű ráfordítások

ebböl: vezető tisztségviselők
luttatásaí

7. Ertékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzugyi műveletek
ráfordításai

B. Osszes ráfordftás
(5+6+7+8+9)

ebbői: közhasznúíevékenység
ráfordításai

C. Adózás ejöttí eredmény
(A-B)

10. AdófJzetési köteiezettség

D. Tárgyéví eredmény (C-10)

Alaptevékenység

előző év

96 7111

7001

96 011 i

724|

967111

96 7111

35 2811

59 155 |

5400

1535

27|

80 i

96078

96 078 |

633

633

előző év
heiyesbfíése

íárgyév

74929

750

74179

74929

74929

32791

40139

5400

1393

111

5

74439

74439

490

490

Vállaikozási tevékenység

előző év eiőző év
helyesbítése

tárgyév

Osszesen

előző év

96 711!

700|

960111

724|

967111

96 7111

35 281!

591551

54001

1535[

271

80!

960781

96 078|

633|

633|

eiőző év
helyesbftése

tárgyév

74929

750

74179

74929

74929

32791

40139

5400

1393

3.11

5

74439

74439

490

490

Kitöltö verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:!.! Nyomtatva: 2022.05.31 08.18.22



.^

EQIPÍ
imgíiu
11111

<nn

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

2021. év

PK-742

Szervezet / JogE személy szervezeti egység neve:

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. Adatok ezer fonntban

Alapíevékenység

e/ó'ző év e/őző év
heiyesbftése

íárgyév

Vállaikozási tevékenység

előző év eiőző év
helyesbítése

tárgyév

Osszesen

előző év e/őző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékozíató adatok

A. Közpqnti költségvetési
támogatás

ebbői:
normativ tamogatás

B. Helyi önkormányzatj
köiíségvetési támogatás

ebből:
- normativ íámogatás

C. Az Európai Unió strukturáiis
alapjaiból, Elletve a Kohéziós
Aiapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unio koltség-
vetéséből vagy más áliamtói,
nemzeíközi szervezettől
származö tamogatas

E. A szeméiyi jöyedelemadó
me^határozott részének az
adözó rendeikezése szerinti fel"|
használásáról szótó 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutait
osszeg

F. Közszoigáltatási bevétei

G. Adományok

30642

64107

355

724

32879

40135

1165

30642

64107

355

724

32879

40135

1165

Könywizsgálói záradék

Az adatok könywjzsgáiattal aiá vannak támaszíva. Igen D Nem

Kitöltő verzíó:3.14.0 Nyomtatvány verzíó:!.! Nyomtatva: 2022.05.31 08.18.22
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kozhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

1. Szervezet / Jogr személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

1.2 Székhely

Irányltöszám:

Közterüiet neve:

Házszám:

1.1 Jogi szeméiy szervezeti egység

ive:

|17

íB[6B Teiepülés: iudapest

Munkácsy Mihály

Lépcsőház:

Közíerületjellege:

Emeiet: AJtó:
utca

1.2 Székhely

irányítószám:

Közterület neve:

3QDD_ Teiepül

Házszám: Lépcső

Közíerületjellege:

3!et: Ajtó:

1,3 Ugyszám:

1.4 Nyílvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

|l|l|o|o]/|p|k|-|6]o|o|l]6| ]/|2|o|l|7|
0|1|—|0|3| o 0|0|0 o 3 5

B@@EB@@@-E-@@
1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezetj egység
képviselőjének neve: Czene Attila László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

|EgyünmQRödés a diák- és egyetemi sportszövetségek, valainint a diák- és egyeiemi sport területén
|mQkötl5 sportszervezetek közötti szakmai fetadatok összehangoit ellátásáüan. Szaüaáidösportot
|népszerösÍtQ tevékenység végzése, közreműködés az integráltszabadictösportosTeIadatokban. Részvéiel a
|szabadidösporttal kapcsolatos nemzetközi együttmOködésüen, javaslattétel asportpolitikáértfelelös
|miniszter részére a diák-, az egyeiemi és a szabadidöspomal kapcsolatos kormányzati intézkedések,
Iszabályozásí koncepciók megtételére. A diák-, az egyetemi és a szabadidösporttal kapcsolatos
jjogszabály-ien/ezetek véleményezése; javaslattétel a diák-, az egyetemi és a szaüadiöösport stratégiai
|fejlesztési céljaíra és irányaira, és ezek meghatározásában együttműködés a sportpolitikáért Telelös
[miniszterrel. Együttmöködésasportpolitikáérifelelös miniszterrel ésatovábbi sportköztestületekkel a
Isport stratéaiai fejlesztési céliainak meahatározásáüan és meavalósításában.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3>1 Közhasznú tevékenység megnevezése;
az egészséges életmód, a sportolás fejlesztése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A sportról szóló 2004. évi törvény 46 M §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: loiákok. hallgatók, felnöttszabadidősportolók

3.4 Közhasznú tevékenységböl részesülök létszáma:

3.5 KÖzhasznú tevékenység főbb eredményei:
1000000

|A tagszervezetefc szakmai feladatainak koordinációja, javaslatok benyújtása az Ernberi Eröforrások
|Minisztériumátioz a diák-, egyetemi és szabadidösportotérintöen, tön/ényjavaslaiokvéleményezése,
stratégiai fejlesztési koncepciók kialakítása.

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:l.l Nyomtatva: 2022.05.31 08.18.22
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Nennzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közíerüiet neve:

Házszám:

ffi@ TelepUiés:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház:

Közíerületjellege:

Emelet: Ajtó:
utca

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székheiy

Irányítószám:

Közíerület neve:

:DGa

Házszám:

Települi

Lépcső

Közterüietjeiiege:

slet: Ajtó:

1.3 Ugyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogí személy szervezeti egység adószáma:

[l|l|o|o| /|P(k]^6lo]o]l]6| | /|2|o|l|7
1 O ] 11—1 O I 31— [ojQ^O | O | O | 3 j 5

B@?ffi@S-B-0@
1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezetí egység
képviseiőjének neve: Czene Attila László

2. Tárgyévben végzett aiapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

!Az NDHSZ a Defareceni Egyetem Atlétikai Klub konzorciumátian megvalósuló EFOP-5.2.1-17-2017-00007
|azonosít6számű, TÖbb, mint egy klub c. projekt megvalősítása 2010. május 1-jén kezdödött és 2021. július \
|29-én ért véget.
|A projekt céija az volt, hogy modellezze alapvetöen egy felsöoktatási környezetíien müRudö, elsösorban a
|sponban kiemelkedöen teheiséges hallgatók számáraversenyspon lehetoségst biztosító spon&gyesület
|milyen szervezet- és szolgáltatásíejlesztésre irányuló lépések megtételével válhat alkalmassá
[egészségfókuszú szolgáltatások nyöjtásáraaszélesebb lakosság számára. A proJ&Rt megvalósítása során
[Hajdö-Bihar megyében számos mozgásprogram valósult meg, melyek során a résztvevök körében jelentös
[egészségi és fittségi állapotjavulás volt megfigyelheto.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: |^OP 5.2.1 projekt lebonyolítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 272/2014 (X1.5) kormányrendelet

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: sportszervezetek, hátrányos helyzetű lakosság

3.4 Közhasznú tevékenységből részesütök létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
150

Aprojektben létrejött aSportegyesületekaz egészségért" modell, mely egy olyan szakénöi
szemléletmód, amely támogatja a sportegyesületeket egészségmegörzö és egészségjavító
|sp orttevékenység ek
Iszervezésében.

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:l.l Nyomtatva: 2022.05.31 08.18.22
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021.év

PK-742

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Nemzeti Diák", Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

1.2 Székhely

[rányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

fflE Település:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház:

Közterüleíjellege:

Emeiet: Ajtó:
utca

1.1 Jogí személy szervezeti egység

1.2 Székhely

IranyEtószám;

Közterüieí neve:

:pm Telepüi'

Házszám: Lépcsö

Közterüiet Jellege:

ifeí: Ajtó:

1.3 Ugyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jlogi személy szervezeti egység adószáma:

|l|l|Ö]d| /[pp<H6|o|o|l|6| | /|2|o|l|7
0|1|—|0|3| .|OJOJO|OÍOJ3|5|

1.6 Szeryezet / Jogj személy szervezeti egység
képviselőjének néve: Czene Attila László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

|Az NDHSZ a University of Zagreb Faculty of Kinesiology konzorciumi pannereként részt vesz a „Creating
mechanísms for continuous implementation ofthe sports club for health guidelines in the European
|UnÍon" elnevezésö ERASMUS+ projetóben, amelyben több mint 10 ország szakinai szen/ezeteinek
legyüttmüködése valósul meg. A projeRt átfogó célja, hogy növelje az aktív szabatíiidösportolók számát
[azáltat, hogy a sportegyesületeket és RIuboRat az SCforH (sportKlubok az egészségén) elvek
|megvalősftására ösztönzi. A projekt keretében kidolgoznak egy útinutatót arról hogyan lehetnek a
|sportszervezetek egészségorientáltabbak, az erre kidolgozott módszenanok továbbfejlesztését célozza a
tTolyamat. Létrehoznak egy online platformot és megalkotnak egy e-leaming tananyagot, ainely töüüek
iközött a nemzeti szakpolitikákért felelos döntéshozőkiiak is SZŐL A projekt ictöiartama alatt, már 2022-ben
Itöbb bemutató. minta sportrendezvénv lebonvolítására Is sor kerül majd.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: |^SfVIUS+ projekt lebonyolítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolődó közfeladat, jogszabályhely: nem releváns

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |s^badidősport, sportegyesületek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1150

|A projekt keretében lebonyolított egyeztetések Tolyamatosak, a COVID hatására döntöen online meetingek
Ikeretében kerül sor ezekre. A tiokumentumok kiaJakftása folyamatban van.

KÍtöltő verzió:3.14.0 Nyomtatuány verzió:!.! Nyomtatva: 2022.05.31 08.18.22
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021.év

PK-742

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterüleí neve:

Házszám:

^ffig Teiepülés:
Budapest

Munkácsy Mihály

17 Lépcsőház: Emelet:

Közterüi itjellege:

Ajíó:

utca

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterüiet neve:

Házszám:

DDDD Település:

Lépcsöház: Emelet:

Közterület jeliege:

Ajtó:

1.3 Ugyszám:

1.4 Nyilvántartási szám;

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

|l|l|o|o| /[Pfk].|6|o|o|l|6| | /[2(Ö]Í|7
i0|l|—|0|3|—|0|0|0|0|0!3i5

1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

B@@EB@ffl-B-B@
Czene Attila László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerínti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységböl részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021.év

PK-742

1. Szervezet / Jogí személy szervezetí egység azonosftó adatai

1.1 Szervezet

Nemzeti Diák", Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

1.2 Székhely

irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

1.1 Jogí személy szervezeti egység

've:
^ffl Telepüiés:

Budapest

Munkácsy IVfihály

17 Lépcsőház:

Közterületjeiiege:

Emelet: Ajtó:
utca

1.2 Székhely

Irányítószám:

Közterület neve:

Házszám:

DDDD Telepü]és:

Lépcsőház: Emelet:

Közterületjellege:

Ajtó:

1.3 Ugyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szen/ezeti egység adószáma:

1.6 Szeryezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselöjének néve:

|l]l]o]o| /|p|k].(6|o|o|l|6| | /|2|o|l|7
0|1|—|0|3|—| 0|0|ü|0|ü|3|5

Bffi??-B-B@
Czene Attila László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3,4 Közhasznú tevékenységböl részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:!.! Nyomtatva: 2022.05.31 08.18.22
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021.év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

5. Cél szerinti jutattások kimutatása Adatok ezer forintban

5.1

5.2

5.3

Cé! szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti jutattás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Céj szerintijuttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év

Eiőző év

Előző év

Tárgyév

Tárgy év

Tárgy év

6. Vezetö tisztségviselöknek nyújtott juttatás

6.

6.

A

1

2

Tisztség

Tíszíség

Vezeto tisztségviselőknek
juttatás (mindosszesen);

Képvíselő

nyújtott

Eiőző év (1)

Elöző év (1)

5400

5400

Tárgyév

Tárgy év

(2)

(2)

5400

5400

Kitöltö verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:!.! Nyomtatva: 2022.05.31 08.18.22
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A kettŐs kÖnywitelt vezető egyéb szervexet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasxnúsági melléklet

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadídősport Szövetség

7. Közhasznú jogáliás megállapításához szükséges mutatók Adatok ezer forintban

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Eves összes bevétel 96711 74929

ebbői:

C. A személyi jövedelemadó meghatározqtt részenek az
adózó rendélkezése szerínti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, ilfetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 64107 40135

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 32604 34794

H. Osszes ráfordftás (kiadás) 96078 74439

I. Ebböl személyí jellegű ráfordítás 59155 40139

J. Közhasznú tevékenység ráfordításaí 96078 74439

K. Adőzott eredmény 633 490

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
teyekenyseciet vecjzo személyek száma
(a közérdekö önkentes tevékénységrol szóió
2005. évi LXXXVIII. törvénynek meg'felelően)

Erőforrás eHátottság mutatói Mutató teljesfíése

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > l.OOO.OÖÖ, - Ft] a
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(11+12-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] D
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesftése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] D
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl-i-J2)/(Hl+H2)>=0,5] D
Ectv. 32. § (5) C) {(L1+L2)/2>^ 10 fő] D

Kitöltő verzió:3.14,0 Nyomtatvány verzió:l.l Nyomtatva: 2022.05.31 08.18.22
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Metléktet tfpusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenftésre kerülö mellékletek

PK-742-01 KönywÍ2,sgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:

Ereáetive] renclelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetive] rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetível rendeikezik:

Sl
[X]

a
1x1
[xl

2. Megjelenítésre nem kerülö mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem á bejegyzett képvisélő Ugyfélkapuján keresztül kerul
eloterjesztésre abeszámoló

Meliéklet csatoiva:

Eredetivel rendelkezik:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2021. év 

 
 

PK-742 

Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve: 
 

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség 
 
 

Támogatási program elnevezése: Az NDHSZ 2020. évi szakmai feladatainak és működésének támogatása 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 
 
 
 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés X 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2020.01.01-2021.06.30 

Támogatási összeg: 34.380.350 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 14.397.946 

- tárgyévben felhasznált összeg: 14.397.946 

- tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: visszatérítendő   vissza nem térítendő x  

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 10.356.841 

Dologi 3.809.982 

Felhalmozási 231.123 

Összesen: 14.397.946 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 

    
Személyi jellegű költségek (bér- és járulékköltségek), irodabérleti költségek, telefonköltségek, weboldal 

karbantartásának költségei, kommunikációs kampány költségei, mobiltelefonbeszerzés költségei, számviteli 

és bérszámfejtési szolgáltatás költségei, postaköltség, könyvvizsgálat költségei. 

 
 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 

 
Együttműködés a diák- és egyetemi sportszövetségek, valamint a diák- és egyetemi sport területén működő 

sportszervezetek közötti szakmai feladatok összehangolt ellátásában. Szabadidősportot népszerűsítő 

tevékenység végzése, közreműködés az integrált szabadidősportos feladatokban. Részvétel a 

szabadidősporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, javaslattétel a sportpolitikáért felelős 

miniszter részére a diák-, az egyetemi és a szabadidősporttal kapcsolatos kormányzati intézkedések, 

szabályozási koncepciók megtételére. A diák-, az egyetemi és a szabadidősporttal kapcsolatos jogszabály-

tervezetek véleményezése; javaslattétel a diák-, az egyetemi és a szabadidősport stratégiai fejlesztési 

céljaira és irányaira, és ezek meghatározásában együttműködés a sportpolitikáért felelős miniszterrel. 

Együttműködés a sportpolitikáért felelős miniszterrel és a további sportköztestületekkel a sport stratégiai 

fejlesztési céljainak meghatározásában és megvalósításában. 

 

 



 

 

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

2021. év 

 
 

PK-742 

Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve: 
 

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség 
 
 

Támogatási program elnevezése: Az NDHSZ 2021. évi szakmai feladatainak és működésének támogatása 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 
 
 
 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés X 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2022.06.30 

Támogatási összeg: 33.000.000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 18.612.388 

- tárgyévben felhasznált összeg: 18.612.388 

- tárgyévben folyósított összeg: 33.000.000 

Támogatás típusa: visszatérítendő   vissza nem térítendő x  

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 15.247.766 

Dologi 3.364.622 

Felhalmozási 0 

Összesen: 18.612.388 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 

    
Személyi jellegű költségek (bér- és járulékköltségek), irodaszerköltségek, irodabérleti költségek, 

telefonköltségek, weboldal karbantartásának költségei, bankköltségek, számviteli és bérszámfejtési 

szolgáltatás költségei, postaköltség. 

 
 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 

 
Együttműködés a diák- és egyetemi sportszövetségek, valamint a diák- és egyetemi sport területén működő 

sportszervezetek közötti szakmai feladatok összehangolt ellátásában. Szabadidősportot népszerűsítő 

tevékenység végzése, közreműködés az integrált szabadidősportos feladatokban. Részvétel a 

szabadidősporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, javaslattétel a sportpolitikáért felelős 

miniszter részére a diák-, az egyetemi és a szabadidősporttal kapcsolatos kormányzati intézkedések, 

szabályozási koncepciók megtételére. A diák-, az egyetemi és a szabadidősporttal kapcsolatos jogszabály-

tervezetek véleményezése; javaslattétel a diák-, az egyetemi és a szabadidősport stratégiai fejlesztési 

céljaira és irányaira, és ezek meghatározásában együttműködés a sportpolitikáért felelős miniszterrel. 

Együttműködés a sportpolitikáért felelős miniszterrel és a további sportköztestületekkel a sport stratégiai 

fejlesztési céljainak meghatározásában és megvalósításában. 

 

 



 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 
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PK-742 

Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve: 
 

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség 
 
 

Támogatási program elnevezése: „Creating mechanisms for continuous implementation of the sports club for health 
guidelines in the European Union” című ERASMUS projektben közreműködés 
 

Támogató megnevezése: University of Zagreb Faculty of Kineisology 

 
 
 
 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés  

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás                                 X 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2020.01.01-2022.12.31 

Támogatási összeg: 5.743.440 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.165.492 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1.165.492 

- tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: visszatérítendő   vissza nem térítendő x  

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 0 

Dologi 1.165.492 

Felhalmozási 0 

Összesen: 1.165.492 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 

    
Szakértői költségek, bankköltségek 

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 

 
A projekt célja, hogy növelje az aktív szabadidősportolók számát azáltal, hogy a sportegyesületeket és klubokat 

az SCforH elvek megvalósítására ösztönzi. Főbb tevékenységek: 

- a SCforH szemlélet aktuális elterjedtségének felmérése, 

- egy interaktív online tanulási felületet fejlesztése a szemlélet hatékony megismerésére és terjesztésére a 

sportszervezetek körében, 

- az európai sportszféra szereplőinek tájékoztatása az SCforH szemléletmódról, 

- aktív együttműködés a HEPA nemzeti kapcsolattartók hálózatával, 

- a SCforH szemlélet tudományos megalapozottságának erősítése 

- további együttműködések kialakítása a sport általi egészségfejlesztés területén. 

2021. évben több egyeztetés zajlott le a projekt keretében, a projekt termékeként fejlesztendő útmutatások 

elkészítése folyamatban van. 

 



 
 
 

 

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

2021. év 

 
 

PK-742 

Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve: 
 

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség 
 

Támogatási program elnevezése: EFOP 5.2.1-17 Társadalmi innovációk, új módszerek kipróbálása projekt 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 
 
 
 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés X 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás                               X 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2016.11.08-2021.07.29 

Támogatási összeg: 299.998.973 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 40.135.674 

- tárgyévben felhasznált összeg: 40.151.855 

- tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: visszatérítendő   vissza nem térítendő x  

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 14.534.582 

Dologi 24.455.043 

Felhalmozási 1.162.260 

Összesen: 40.151.855 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 

    
Személyi jellegű költségek (bér- és járulékköltségek), irodaszerköltségek, irodabérleti költségek, 

rendezvényszervezési költségek, szakértői költségek, telefonköltségek, weboldal és informatikai rendszer 

karbantartásának költségei, bankköltségek, számviteli és bérszámfejtési szolgáltatás költségei, 

postaköltség, könyvvizsgálat költsége. 

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 

• projekt szakmai és projektmenedzsment stáb működtetése; 

• együttműködés a projektben partner DEAC-al; 

• mozgásprogramok megvalósítása, koordinációja; 

• inaktivitás nemzetgazdasági terhei c. kutatás megvalósítása; 

• mérőeszköz kidolgozásának befejezése mely az SCforH modell bevezethetőségét méri; 

• nemzetközi modellek vizsgálata, tapasztalatgyűjtés; 

• módszertan (“Sportegyesületek az egészségért” modell) kidolgozása; 

• projekt tapasztalatainak összegyűjtése, összegzése, résztvevők egészségére gyakorolt pozitív hatások 

összegzése; 

• projekt szakmai és pénzügyi zárása, létrejött termékek átadása, könyvvizsgálat és pénzügyi zárás 

lebonyolítása; 

• eredmények publikálása a https://mozogj.ndhsz.hu/ weboldalon 

 
 

https://mozogj.ndhsz.hu/


 

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

2021. év 

 
 

PK-742 

Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve: 
 

Nemzeti Diák- Hallgatói és Szabadidősport Szövetség 
 
 

Támogatási program elnevezése: Tagdíj 

Támogató megnevezése: NDHSZ tagszervezetei 

 
 
 
 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés  

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó                                 X 

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31 

Támogatási összeg: 750.000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 521.702 

- tárgyévben felhasznált összeg: 14.796 

- tárgyévben folyósított összeg: 750.000 

Támogatás típusa: visszatérítendő   vissza nem térítendő x  

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 0 

Dologi 14.796 

Felhalmozási 0 

Összesen: 14.796 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 

    
Bankköltség, előző években elhatárolt bevételek korrekciója 

 
 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 

 
A tagdíjbevételek a nem elszámolható költségek fedezetéül szolgálnak. Tárgyében bankköltségek, illetve 

a tárgyévet megelőzően elhatárolt bevételek elszámolásának korrekciója került elszámolásra a tagdíjak 

terhére. 

 

 


