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A Csepel Diáksport Egyesület 

2012. évi 

Közhasznúsági melléklete 
1. A szervezet azonosító adatai 

név:                                      Csepel Diáksport Egyesület   

székhely:                              1213. Budapest, Szárcsa u. 7.   

bejegyző határozat száma:   61020/2010.4.   

nyilvántartási szám:             14184/2011.   

szervezet adószáma:            18151187-1-43  

képviselő neve:                    Lizer László elnök,  

                                             Kalmár Zsolt alelnök 
  

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

  

Egyesületünk célja 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. 

2012 januárjától 6 csoportban, 6 edző közreműködésével 100 fő sportoló gyermek létszámmal folytattuk 

a 2011-ben elkezdett munkát. 

2012 decemberében az egyesületünkben rendszeresen sportoló gyerekek száma elérte a 160 főt. Ebből 

igazolt játékos 5 különböző korosztályban 85 fő. 

A 2012-13-as versenyszezonban összesen 230 mérkőzés, 80 győzelem, 9 döntetlen, 145 vereség, 3140 

lőtt és 3718 kapott gól, átlag 115 óra játékidő a statisztikánk. 

Az egyesületünkben sportoló gyereket száma jelenleg eléri a 170 főt, melyből igazolt játékos 5 különböző 

korosztályban 90 fő. 

Edzéseinket 10 csoportban, 6 szakképzett edzővel és 1 sportszakemberrel, heti két alkalommal külön 

kapusedzéssel, négy csepeli iskolában a hét minden napján, heti 4, 3 vagy 2 alkalommal tartjuk összesen 

heti 40,5 órában. 

A tárgyévi események és eredmények részletes ismertetését a Csepel DSE 2012. évi kiegészítő 

mellékletében mutattuk be. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

közhasznú tevékenység megnevezése: fővárosi szintű sport és szabadidősport, kerületi sport és 

szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek  

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: önkormányzat feladata, 2011. évi 

CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 8 és (5) 17 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: utánpótlás korú csepeli és környező településekből illetve fővárosi 

fiatalok 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 200 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: a Csepel DSE 2012. évi kiegészítő mellékletében részletesen 

bemutatásra került 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

            Pénzeszközök      25.766 e Ft közhasznú          

tevékenység 

ráfordításai 

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált 

vagyon kimutatása (összesen) 

      25.766 e Ft  
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

Pénzbeli szolgáltatást az egyesület nem nyújt. Nem 

pénzbeli szolgáltatás az alaptevékenységével egyezően  

sport és szabadidősport, ezen belül utánpótlás korú 

fiatalok kézilabda oktatása, versenyeztetése. 

           0                                      0 

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)            0                0 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év Tárgyév 

 Tisztségviselői díjak nem kerültek kifizetésre.              0                 0 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:              0                0 

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel        11.433 e Ft         27.931 e Ft 

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 

évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

             0                0 

D. Közszolgáltatási bevétel              0                0 

E. normatív támogatás              0                                    0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

             0                0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]      11.433 e Ft         27.931 e Ft 

H. Összes ráfordítás (kiadás)        8.368 e Ft         25.766 e Ft 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás        4.356 e Ft         13.139 e Ft 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai        8.368 e Ft         25.766 e Ft 

K. Adózott eredmény        3.065 e Ft           2.165 e Ft 

 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

             0                0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0] Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Igen 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Nem Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Nem Nem 

 

Budapest, 2013. május 21. 

 

 

Lizer László 

elnök 

 


