MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG
SZENIOR ÚSZÓ ALSZÖVETSÉGE

2003. évi közhasznú beszámoló

KÉSZÜLT MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG SZENIOR ÚSZÓ
ALSZÖVETSÉGE ILLETVE A MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG
2004 ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE

II.
Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról.
A MÚSZ-SZÚASZ 2003. évben költségvetési szervtől támogatásban nem részesült.
III.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Megnevezés
Előző évi
Tárgy évi
összeg
összeg
Induló tőke
Tőkeváltozásra
csökkenésére
ható
tényezők:
-közhasznú tev.
tárgyévi
veszteségei
-vállalkozási tev.
tárgyévi
veszteségei

0

Pénztár
Bank
Értékpapír

0
0
0

-

Változás

Megjegyzés

0

0

nem változik

-

-

-

-

-

-

vállalkozási
tevékenységet
nem folytat

50.684.29.450.-

IV.
Kimutatás a kapott támogatásokról
Támogató
Támogatott cél
megnevezése

Támogatás összege
Előző év

Tárgy évi

Magánszemélyek

sport, egészségmegőrzés

-

50.000.-

Egyéb
-tagdíj

sport, egészségmegőrzés

-

110.000.-

-

160.000.-

Összesen:

V.
VI.

Változás

A vezető tisztségviselőknek a szövetség pénzbeli támogatást nem nyújtott. A
vezető tisztségviselők költség térítésben nem részesültek.

Célszerinti juttatások
Szövetségünk működéséhez szükséges dologi kiadások a következők voltak:
- Irodaszer, nyomtatvány
10.719.- pályázati nevezési díj
2.000.- postaköltség
11.347.- könyvelési díj
50.000.- banki költség
625.- egyéb
5.275.VII. Szöveges beszámoló
2002. augusztusában létrehozott alszövetségünkben a 2003. januári közgyűlést
követően az ügyvezető elnökség munkáját a megválasztott elnökség és bizottságok vették át.
A nagyreményekkel és lelkesedéssel elkezdett munkát a márciusi MÚSZ közgyűlés azon

határozata, mely szerint az ötödik „testvért” működésében anyagilag nem támogatja, kissé
megtorpantotta.
Újra kellett tervezni működésünk anyagi hátterét. Szerencsére tagjaink rugalmasan
álltak a problémához és elfogadták, hogy 2003-ban csak a legfontosabb költségeket tudja a
szövetség fedezni. Működési költségeinket pedig 2003 évre jórészt egy magánvállalkozás
állta: vonalas és mobiltelefon, fax, iroda használat, számítógép használata, Internet használat,
gépkocsi használat stb. Segítségükkel kiadásainkat közel 5-600.000.- forinttal csökkentettük.
Sajnos, 2004-re e segítség már nem áll rendelkezésünkre.
2003-ban 13 szenior országos és többségében egyben nemzetközi verseny szerepelt a
versenynaptárban. A versenyek a helyi klubok rendezésében kerültek lebonyolításra, melyek
sikeresek voltak, hiszen 250-400 versenyző állt alkalmanként rajthoz. A 2002. őszi
pályázatokon szövetségünk technikai okok miatt még nem indulhatott A MÚSZ-SZÚASZszal szorosan együttműködő és a versenyek rendezésében aktívan résztvevő sportvállalkozás
által sikerült versenyeinkhez pályázati úton támogatást nyerni (1.000.000.-Ft-t).
A fentiek alapján látható, hogy ugyan nem a szövetség költségvetéséből, de csaknem
egészében sikerült az eredeti terveinket megvalósítani. Ehhez hozzájárult tagjaink elszánt
munkája és jó együttműködése.
A SZÚASZ-nak 12 egyesület, rajtuk keresztül 602 igazolt versenyzője van. 2004-re 4
újabb klubbal bővül szervezetünk, melyek felvételére a 2004. februári közgyűlésen kerül sor.
Elnökségünk két alkalommal ülésezett, Gyulán és Hódmezővásárhelyen, melyre az összes
klub meghívást kapott és az adott félév aktuális feladatai kerültek megbeszélésre. Mindkét
alkalommal a vendéglátó város vendégszeretetét élvezhettük.
2003 tavaszától önálló honlapunk működik a Magyarsport közhasznú egyesület
jóvoltából. A www.magyar.sport.hu/uszas oldalon tagjaink részére minden közérdekű
információ elérhető (versenynaptárak, versenykiírások, jegyzőkönyvek, fényképes
beszámolók, stb.). 2004 évtől az oldal használatát és tárhely biztosítását is felajánlottunk a
MÚSZ-nak, híreinek mihamarabbi célba juttatásához. A MÚSZ-szal igyekeztünk és a jövőben
is, törekszünk jó együttműködés kialakítására és annak megtartására.
A honlap mellett 2004. januárjától Szenior Hírmondó című újságot indítunk, melyhez
versenyzőink ingyenesen juthatnak hozzá.
2003 év fő nemzetközi eseménye a MILLAU-i Európa-bajnokság volt, ahol 27 ország,
3000 versenyzője állt rajthoz. Magyarországot 8 klub, 65 versenyzője képviselte. Mérlegünk:
17 arany-, 23 ezüst-, 15 bronzérem, 4 egyéni és 4 váltó Európa csúcs. Az éremtáblázaton a 27
országból a 7. helyet szereztük meg. A kiutazó csapatot az ARENA cég támogatta felszerelés
vásárlási kedvezménnyel.
Összességében 2003. évben eredményes évet mondhat magának a Alszövetségünk: a
sikereket elérők, összesen 17 versenyző, decemberben a szezonzáró versenyünkön
elismerésben részesült.
A Nemzeti Sportszövetség felhívására 2003. novemberében, szövetségünk
ösztönzésére tagjaink fele bejelentkezett és felvételt nyert a Nemzeti Civil Alapprogramba, és
elektoraink remélhetőleg e szférában is tudják érvényesíteni a sportágunk érdekeit.
2004. évben nemcsak taglétszámunk, hanem versenynaptárunk is bővül, újabb 3
verseny kerül be a versenynaptárba. Célunk: az országban ösztönözni új klubok alakulását és
a már meglévők taglétszámának bővítését; az alszövetség anyagi hátterének javítása; a
sportágunk hazai elismertetése; illetve sikeres nemzetközi, 2004-ben világbajnoki szereplés.
Gyula, 2004. február 20.

Dr. Török Enikő, elnök

