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CSEPEL DIÁKSPORT EGYESÜLET 

Az egyéb szervezet neve 

1213. Budapest, Szárcsa u. 7. 

Az egyéb szervezet címe 

2011 évi 

Közhasznúsági jelentésének 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 

1., Az egyesület rövid bemutatása: 

 

A Csepel Diáksport Egyesület Alapszabály kelte 2010. december 10, a sportegyesületet a 

Fővárosi Bíróság 2010. december 20-i dátummal, 61.020/2010/3 végzés számmal jegyezte be, 

mely végzés 2011. január 19-én vált jogerőssé.  

Az egyesület a közhasznú minősítést a megalakulásával egyidőben 14184. sorszámmal kapta 

meg a következő közhasznú tevékenységre:  

A sportegyesület tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. 

§ c) 14. pontja értelmében közhasznú tevékenység. 

(26.§ c) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére 

irányuló következő – a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek: 

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével. 

 

A sportszervezet célja és feladata:  

 

A kézilabda sportágban tevékenykedve részt vállalni a gyermek és ifjúsági korú csepeli 

fiatalok nevelésében, képzésében és versenyeztetésében. 

A tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyezés lehetőségének biztosítása, 

hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. 

Az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása, más 

szervezet által rendezett sporteseményeken való részvétel, a sportegyesületben folyó 

sporttevékenység eredményes magvalósítása és fejlesztése, az eredményes működéshez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása. 

 

 

2., Számviteli beszámoló: 

 

MÉRLEG-ESZKÖZÖK ezer Forint 

Befektetett eszközök 0 

Forgóeszközök 15 861 

- követelések (dec.havi sportszolgáltatási díj 2 fő) 12 

- pénzeszközök (pénztár és bank egyenlege) 15 849 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15 861 
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  MÉRLEG-FORRÁSOK ezer Forint 

Saját tőke 2 277 

- Induló tőke 0 

- Tőkeváltozás (számított érték) -788 

- Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 3 065 

Tartalék (vevő – szállító) -62 

Kötelezettségek 13 646 

- rövid lejáratú kötelezettség (bérleti díj dec.hó,  13 646 

sportszolgáltatási díj túlfizetés, dec. havi bér+járulék,   

TAO pályázati összeg fel nem használt része)   

FORRÁSOK ÖSSZESEN 15 861 

 

 

A közhasznú tevékenységgel összefüggésben kapott támogatások, adományok és azok 

felhasználásának bemutatása: 

2011. évi Bevétel részletezése ezer Forint 

Tagdíj bevétel: 55 

Sport szolgáltatási díj bevétel: 3 438 

Nevezési díj bevétel saját rendezésű kupán: 50 

Támogatás vállalkozóktól: 1 620 

Támogatás magánszemélyektől: 1 019 

TAO bevétel kiadásra felhasznált időarányos része: 5 250 

Bankkamat: 1 

Tárgyévi bevételek Összesen: 11 433 

 

2011. évi Ráfordítások részletezése ezer Forint 

Sportfelszerelés, sporteszköz: 470 

Sportszakember, edzők megbízási díja és járulékai: 4 238 

Terembérleti díjak: 1 574 

Saját rendezésű kupa egyéb költségei: 160 

Adminisztrációs költségek: 172 

Reprezentációs költségek: 187 

MKSZ/BKSZ-nek fizetett díjak: 154 

TAO pályázat közreműködői díj és illeték: 513 

Nevezési díj kupákra: 168 

Utazási költség: 140 

Edzőtábor szállás, étkezés: 577 

Bankköltség: 15 

Tárgyévi ráfordítások Összesen: 8 368 

 

Az egyesületnek tárgyévben csak a közhasznú tevékenységből származott bevétele és ehhez 

kapcsolódóan számolt el költségeket, ráfordításokat. 

A sportegyesület tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
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A sportszervezet tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült. 

A sportszervezet vagyonát a beszámoló adatai mutatják (követelés és pénzeszköz). 

A sportszervezet tárgyévben a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami 

pénzalaptól, a helyi önkormányzattól támogatásban nem részesült. 

A sportszervezet vezető tisztségviselői tárgyévben tiszteletdíjban nem részesültek. 

A sportszervezet tárgyévben cél szerinti juttatást nem nyújtott. 

 

3., A közhasznú cél teljesítése, azok eredményességének és eredménynek bemutatása, rövid 

tartalmi beszámoló: 

 

A sportszervezet tevékenységét egy toborzó megrendezésével kezdte, majd megkezdődtek 

2011. januárjában az edzések 3 csoportban, 3 edzővel, közel 50 gyermekkel. 

Szarvason 2011. augusztus 15-20 között edzőtáborban vett részt 20 fő, illetve Budapesten 

napközi otthonos jelleggel 18 gyermek.  

Az egyesület egy saját rendezésű utánpótlás tornát szervezett 2011. augusztus 27-én 6 

egyesület, közel 90 gyermek részvételével. 

A sportegyesület 2011. szeptemberétől 2 korcsoportban vett részt a Budapest 

Gyermekbajnokságban és az Erima Gyermekbajnokságban, illetve egy korosztályban a 2011-

2012-es Batta-Kupa sorozatban. Több alkalommal edzőmérkőzések is megrendezésre kerültek 

az év folyamán. 

2011. szeptemberétől újabb korosztályos csoporttal bővült a létszám, a szivacs kézilabda 

oktatása is megkezdődött 25 gyermek számára.  

A heti három edzésszámok mellett (szivacskézi esetén heti 2 * 1 óra) elkezdődtek az egyéni 

poszt képzések, kapus edzések és koordinációs edzések is. 

2011. november 05-én szivacskézilabda és az U11-es korosztálynak egy felkészülési torna 

került megrendezésre 4 egyesület részvételével. 

 

A tehetségek felkutatása érdekében több kerületi általános iskolával kötött az egyesület 

együttműködési megállapodást. Ennek eredményeként december 13-án megrendezésre került 

a Csepel DSE Kézisuli Kupa első fordulója, melyen 4 iskola vett részt, 80 diák részvételével. 

 

2011. decemberében 6 csoportban, 6 edző közreműködésével a sportoló gyermekek létszáma 

elérte a 100 főt. 

 

A Csepel Diáksport Egyesület a 2011-2012-es évadra pályázatot nyert a Magyar Kézilabda 

Szövetségnél a látvány csapatsport támogatására benyújtott sportfejlesztési programjával, 

mely támogatást az utánpótlás korú gyermekek részére sportfelszerelések, sporteszközök 

beszerzésére, személyszállítási költségekre, nevezései és rendezése költségekre, 

sportlétesítmények, sportpálya bérleti díjakra, felkészítéssel, edzőtáboroztatással és 

versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségekre illetve a programban 

résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításaira fordítja.  

A sportfejlesztési program folytatásaként 2012-2013 évadra is benyújtásra került egy újabb 

pályázat, melynek elbírálása jelent időpontban folyik. 

 

 

Budapest, 2012. május 30. 

 

 

 Lizer László 

 elnök 


