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|. számviteli beszámoló

1.1. §zámviteli be§zÁmoló bemutatása
A számviteli beszáíDoló a köáaszntlsági j e|entés mellékleteként, ázzal e8yütt tekinthetó mcg.

1.2, Könywiz§gálat
A lárgyévi sámviteli besámoló adatai kön},\,.r'izs8álattal nincsenek alátámasztva.

2. A §zervezet bemutatá§a

2.1, Elérhetóség
A §zervezel clérhelö§ége: 1023 Budap€§t Árpádfejedel€m útja 8,

2.2. AzonO§ító ad8tok
A sz€rvezet más szervezetnek nem tagja.

M8gyar szinkonúszó szövet§é8 besorolá§a,kiemelkedően köáasznú szervezet

ícgi§ztrációt vé8zó §zlrv nevei Föváíosi Bírósá8

nyilv|inlaíási sáma: l6.Pk.60.325/2010/2 jogerő§i 20l0.06.I L
adósáma: l 8032303_2_4l

fótevékenysége: 93 l 9 cgyéb sporttevéken}§é8

2.3. Tevékenység áItalában
A MaB/ar szinkíonúszó szövet§é8 2010 évbenjött létíe.

Az alakulás célja 6 FINA és a N€mzctkőzi olimpiai Bizottság (NoB) által nllvánlaíott sánkonú62ó
§Portág feladatainal ellátása Magyaíosá8on,

a sz€rvezet á sporttörvény 22.§-nok íelhatalmazÁa szerint a szinkrcnúszó sponá8ban a2 6lábbi föbb
közfeladatok ellátá§áróI gondoskodik,
-megrendeá a2 orszá8o§ Bajnokságot, a Ma8yaí Köztársasági Kupát
_múködteti a Nemzeti válogatott kei€teket, elósegíti spoílolói részvételét a neínzetközi
sporl€seményekén
_képviseli a sPortá8át a Nemzetközi szövet§égekben, szerv€zi a sportág részvét€lét a nernzelkózi
§portl3pcsolatokban
_gondoskodik a sportágában a veísenyzók nyilvántanásáíol, adatokal szolgáltat az állami
sportinformáció§ r€ndszemek
€rvényesiti a doppingtilalrnat

2.4. Közha§znú tevék€ny§ég

A §zerv€z€t tárgyévi köáasznú tevékonysé8e _ annak tartalma, volumene, jellernzöi, körülményei _ az
alábbiakbán fo8lalható összc:

A szeÚez.t árgyévi köáasznú tevékenysége a lGz,lv 26§ c/l4. ponüa szefint| sport, ez€n belül a
szinkonúsá§ §poltá8ban, Ma§/aíország tefületén iíányitja, sz€Nezi é§ ellenőr:zi a2 s2inkonúszó
§ponágbaí folyó tevékenységet, mint köáasznú tevékenységet, külön mcgállapodá§ szerint resavesz a

Msgyaí sánkonu§?ó szövctség Kóáaszdi§ági jelenés
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FINA által elismert szakágak n€mzetközi sporldiplomáciai tevékenységében, ellát a sportlórvényben és
az egyéb jogszabáiyokban m€ghatárczott állami sportfeladatokat, képvi§eli sportá8ának és tagiainak
éídekeit, valamint részt vesz a nemzetközi spoítszervezetek tevékenységében,

2.5. A §zervezet vezetése, szervezeti felépítése

A sz€rve2eti felépílés főbb jellemzói

A szervezet döntési struktúríájának, vezetésének, képviseleléíek lijbb j ell€mzói, a vezető tisaségviselők
adatai az alábbiak:

A Szákszövetség vezető §zervei:
a)a köz8yúlés,
b)az elnökség,
c)az ellcnórzó t€süle'.

A szakszővetsé8 vezető ti§ztségviselőii
a)elnök| Dí. Pesti Iínre
b)alclnök Dr. Komya László
c)íötilkífi szimandl Lá§zló
f)elnökégi tagoki Ábrahárn csaba, Fazekas Erika, Hachbold Máíton, Hertzka Andíá§, szabó
Gé7^
g)€llenórzó te§tület €|nöke: DóZ§a József

20 l l lebrufu l l nö| a szakszóvetség vezetö tisziségvise|öi:
a)elnók| D.. Komya Lá§zló ( j ogerös: 20l l ,07. l 1 ,)
b)alelnók nincs bctöltvc
c)íölitkar: szimandl László
f)clnökségi tagok| Abrahám csab4 Fazeka§ Erik4 Hcítzka András, Hülvely Is§án, szabo
céz^
g)ellenórző te§tület eInöke: Dózsa Józscf

20 l l nov€mbü 24 -iól a szakzöveiség vezetó tisztsé8yiselói:
a)elnök| csordás György ( jogerösi 20I2.02,10,)
b)alelnók nincs betöltv€
c)í6titkáí: szimandl I-ászló
f)elíökégi t38ok Arkovics Lájo§, Molná. Andrea, DR. czekus Gábor, szedlák Kun Péter,
Felföldiné Rozsovits Erika, Kobolák Gabriclla
8)€llenóízó testtllet elnöke: Bartha zsuzsanna

20l2 februáf l8 -lól a szakszövetség vezetó tiszt§égvi§elöi:
a)elnök Arkoücs Lajo§
b)alelnók nincs betöltve
c)íötitkáí: sziínandl Lá§zló
f)elnóI§égi tagok: Dr, czekus Gábor, Felfóldiné Rozlovits Erika, Kobollík Gabriella, Dr. Tuka
Katalin
8)ellenóíző tesület elnöke: P, vándor Gézá

2.7, Foglalkoztatottak

A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jel|éínzői az alábbiak: 2011_ben 3 föt foglalkoáatott
munkaviszonyban.

Mas/aí szinlúonűó szóvctség Kdáasaúsá8i jclentés
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3. A vagvon f€lha§ználá§r

3.1. A vagyon felhasználásáyal kapc§olatos kimutatá§

A vagyon felhasaálásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

vaf5/oni hetyzet slrkulá§s

M.8n.!.l, (l000HtlF)

KózhNáú l.vékcnyf B cícdmény.

Tór8yév Érttt<tcn

0

1 l91 7.0,-q?

9,q9
605,I8

0

4. költségvetési támogatások felha§zDálása

4.1, Költségveté§i támogetások bemutatá§a

A §zervezet a tfugyévben költségvetési támogatá§t is igénybe vett. A táínogalások je|leíEői a tár8yévi
gazdálkodás bemutatása soén, a b€vélelek részlet€zésénél kerünek bemutatásrA-

4.2. Kólt§égvetési támogatások felhr§ználó§8

A költségYetési lámogatfuok felhasatálá§át mulatja be az a|ábbi iiblázat:

Költsóey€tési tÁmog.tások f€lh$ználá§.

Tó,m8íÁ 0000H[JF) ör§za8 cél3r.rilt l Mútodéri

sr.mélyi jótld.lcmldó l yf ánlk közcéú
0 0 0 0

KózPoíri}ól§égYcté9i sr.Mól nás,.|különli.í
álllmi DénabD és 34rei 3 000 3 000 0 0

H.lyi óitomtn}z.tot é§ §zéN.i 0 0 0 0

Ki!.bbÉsi i.|.pútési óntofuÁn}zlok as sz.ry.i 0 0 0 0

Tcl.Pill6i ónkoúán}zok lár§llá§ai é§.Z*
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 000 3 000 0 0

5, A tárgvéyi gazdálkodá§ bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogrtá§ok

A Magyar sziíkonú§zó szövetség tárgyévi kapott táúogalásait mutatja be a jo8szábály szerinti
bontásban a2 alábbi táb|ázal:

Mdg/8í szinkonú§zó §ávebég Köáasaú§ági jcl.íltés



t tárgyévi támogltÁsok foírÁsonként o!

Támog.tó | 
',o" 

t,
( l000HUF)

Tárgyév

személyi iövcdelemadó l%-ának közcélú fclhasználására 0 0

Közponli köllségvetési szerúól más, elk0lönilett állami pénzalap és

!!9!r!!
Helyi önkományzatok é§ §zcRei

4 000 3 000

l 000 0

Kisebbsési l.IcDüIé§i önkományzatok é§ szeNei 0 0

Tdepí ési öikományzalok lársuláMi és ez€k §zcNei 0 0

0 0

4 000 3,718

9 000 6Ta

_5_

Kapot

Pályázati úton elnyert tÁmogatá§ok

A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyen és nem kaPott támogatást,

Trgdíjból §zármrzó bevételek

A táígyévi ta8dijbó| szirmazó b€vételeket, valamint a tagdühátralékokat mutatja be az alábbi láb|iizal;

Tlgdljbevél€l€k számlázá§Ánrk tárgyéü llaku|Á§t
TlBdlj 0

T!,iols I TlrgÉv
000H[IF)

B.fidé! l Hfirdak

Álf8 sc l8 30 36 |2

l08 30 30 l08

Bvsc 36 ]0 36 30

D.lfií MonorisE 60 30 92,5 -2.s

Flamin8ó Pécsi sE 6 30 36 0

Fónix sc 30 30 60 0

Gyód vsE 48 30 78 0

H2o sE 6 30 36 0

K.pos Dinújc sE ó0 20 80 0

uvsE 30 30 ó0 0

M.dúz 2l sE 52.5 30 82.5 0

60 0 0 60

Ncpfurus sE 'l2 0 0 72

6 30 36 0

séllók Ret .á.iós sE l0 ]0 40 0

sE 90 30 120 0

sYNUs sc 60 30 92.5

Egn s.llök sE 0 30 30 0

Hon!éd sE 0 30 ]0 0

Hónvéd P*l.rséb.li sE 0 30 30 0

Római sE 0 30 30 0

U.io sE 0 ] 0

Kólibtis.
152,5 585,5 106l

Mas/ar sát]konrl§á szöv€tség Köáa§músági j€lenté§
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Kdzhasznú t€vékenység bevétGIei

A Ma8yal szinkonú§zó szóv.tség kóá6sznú tevékenysé8ének lárgyévi bevételeil mutalja be az álábbi
láb|ázÁl:

2183

16'|2

Egyéb közhs§znú bevételek

A szervezel köáasaú levékenysé8ének tár8yévi e8yéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhr§znú levékenység b€vételei

JogcIm

Küzhs§znú tevék€nység €s/éb bevélel€l

Jo8cím

Ös3z.8 (l000HUT)

Táí$/.v

Ós§z.8 ( l000HUT)

Tarry&Elóá Év

Blrói l.lnfolyami d

szulói b.fi z.tés.k köhsé8 téílés.krc 5 486

Úszószövcisé8 EB

szponzori bevai.I.k l4 583

l1312 21 003

VÁllrIkozá§i t€vék€Dy§ég b€vét€l€l

A Maryar szinkonúszó szövetsé8 a !fugévben vá|lalkozá§i levékcnységet ncm végzctl.

5.2, Kiadások

cél §z€rinti lutt.tá§ok
A szcrvezel a !áíg)lévben alaptevékenysége k rclébcn adomáítí, dijakat, illelóle8 más juttatást nem
nyljlott.

Vez€tó ti§zt§ égvi§€lők j uttatá§!i

A szcrvezet vczélö lisztségvis.lői á tár8yévb€n az alábbi juttát&okban ész.§ültek:

vezctó ll§2tségv16€lók J u tt!lá§rl Összcg (l000HUT)

Név Joacím Ebzó Év Tóísyév

szirondl László fótilkár 1 659 4 546
szifu ndl Lá§zló íötilkÁí gk kt8-iéíité§ 843 l 353

szimndI L&zló Etilkár ekho§jövcd€l.m 0 400

ölncrul , so2 6299

134

Ma§|ar szinkoíú§á szövcBég Kóá6§zlfuági jeIcntés
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Kózhásznú tevékenység múködé§i köllségei

A köáasaú tevékenységhez kapc§olódó müködési köItsé8ek az általános szabályok szeíint kerültek

elsámolásía.

váltilkozási tevékenység ríloidítás.i
A Maryar szinlconúszó szövet§ég a tárgyévb€n válla|kozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévl gazdálkodás értékelése

Kózhasznú§ági cél tele§ülése

A szervezet a tétesitö okiíatában me8haiározolt közhasaú tevékenységét a lárgyévben közha§znú

céljának me8feleiően látta el.

6. I<ö§zönetnvilvánltá§

ó.1. Kö§zön€t a támogatóknak

A Magyar szinlgonúszó szóvetsé8 megköszóni mindazok se8itsé8ét, akik 20l l év folyamán
tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segil§é8ct nyújtottak,

A §zövetség 2ol1, évi lcladatainak elláüsa során, a sportág működtetése keretében prioritása vo|t áz

olimpiai kvalifikáció§ felkészíilésnek, amelynek ki€m€lkedö eí€dmenye 2012 évben sikeres

kvall íi káció. olimpiai szerep|és lehetősége lcn,

Hivatalos iá,mogátóink voltak:

szerencsejáték zít, Rui§z computer, Fóváíosi oáZnűvek zrt, vizinűvek zrt, Észak-magyarorsági
ÁJaínszolgáháló N)Tt, TURBo sport."

Ma§/aí szirkonú§á szöveBég Közna§anl§ági jel€nés


