Magyar Úszó Szövetség
2020. évi gazdálkodásáról

A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása

A MÚSZ bevételei két jelentős tételből tevődnek össze: egyrészt a saját bevételből, mely leginkább a
szponzori támogatásokat, valamint a szövetségi bevételeket jelenti (pl.: tagdíjak, eljárási díjak,
nevezési díjak), másrészt pedig az állami és egyéb szervezettől kapott támogatásokból, amelyeket
célzottan szakmai és működési költségekre kapunk, és előre leadott költségvetési terv alapján
használhatunk fel.

Mindkét bevételi tétel tervezhető és alapvetően a beérkezésük üteme is ismert. Az elmúlt évek
gyakorlata azonban azt mutatja, hogy a tárgyévi támogatások kiutalása az EMMI részéről jelentős
időbeli csúszással történik meg, viszont az állami támogatásokhoz kapcsolódó kiadási tételek
egyenletesen oszlanak el az év során, sőt az év eleji edzőtáborok, a bajnokságok és a nagy nemzetközi
versenyek inkább az első félév gazdálkodását érintik.

Így egy támogatási időszak lezárását követően a következő részlet megérkezéséig az esetek 90%-ában
szükség van előfinanszírozásra.

A 2020-as évben a COVID-19 világjárvány miatt, mind a saját bevételek, mind az állami támogatásból
származó bevételek összege is csökkent.
Azonban szerencsés helyzetben vagyunk, mert ez a bevétel csökkenés és az időbeli csúszások nem
akadályozták a Szövetség működését, mivel előző évek szponzori bevételeinknek köszönhetően ezt az
időszakot is finanszírozni tudtuk.
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A Magyar Úszó Szövetség 2020. évi bevételei
A 2020. évi költségvetés szponzori bevételei az úszó sportág nemzetközi szinten is kiemelkedő
sikereinek, valamint a sikeres EB pályázatunknak köszönhetően jelentősen növekedtek, azonban sok
esetben szerződéses időszak módosításra volt szükség a COVID-19 világjárvány hatására így az évet
147 567 955 Ft szponzori támogatással zártuk.

Bevételek megoszlása:

eFt

Összes bevétel

2 084 973

Alaptevékenység árbevétele

1 937 405

Vállalkozási tevékenység árbevétele

147 568

Vállalkozási
tevékenység
árbevétele
7%

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Alaptevékenység
árbevétele

93%
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2020-as évben folyósított támogatások a Magyar
Úszó Szövetség részére

2020. évi Utánpótlás-nevelési feladatokra: 118 328 544 Ft
A támogatási összeg megoszlása a következőképpen alakult:





2020. évi Héraklész tehetséggondozó program támogatása 62.000.000 Ft
2020.évi – Olimpiai Reménységek Versenye 10.000.000 Ft
2020. évi Sport XXI. Program: 28.500.000 Ft
2020. évi Utánpótlás Edző Életút Program támogatási összege 17.828.544 Ft

A Sport XXI. Program támogatási összegből összesen 28.500.000 Ft összeget átadtunk a
tagegyesületeink/sportszervezeteink részére tevékenységük támogatásaként.
2020. évi Kiemelt Sportágfejlesztési Program: 1 062 400 000 Ft
2013 végén elindított Kiemelt Sportágfejlesztési Program keretében a 2020-as évben 1.328.000.000
Ft támogatás kiutalásáról rendelkezett. A Kormány a COVID-19 vírus által okozott világjárvány miatt
2020. március 11-én országos veszélyhelyzetet hirdetett ki, így a járványügyi védekezés és a gazdaság
újraindítása érdekében a központi költségvetésben forrásátcsoportosításra volt szükség. A támogatás
összegét ennek figyelembevétele után 20% -al csökkenteni kényszerültek. A 2020-as Kiemelt
Sportágfejlesztési Program csökkentett összege: 1.062.400.000 Ft
I.
II.
III.
IV.

Fejezet szervezetfejlesztési projekt: 73.000.000 Ft
Fejezet Versenysport, Élsport Szakmai és Működési Feladatok projekt: 268.900.000 Ft
Utánpótlás-Nevelés Szakmai és Működési Feladatok projekt: 443.512.500 Ft
Egyesületek, Akadémiák, Műhelyek Támogatásának Feladatai Projekt: 276.987.500 Ft

A támogatás kiutalásának üteme két részletben történt:



első részlet 2020. április 16.-án 992.600.000 Ft
második részlet 2020. július 1.-én 69.800.000 Ft

A Kiemelt Sportágfejlesztési támogatási összegből összesen 549.605.437 Ft összeget átadtunk a
tagegyesületeink/sportszervezeteink részére tevékenységük támogatásaként.

2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság: 870 000 000 Ft
A 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság 2020. évi rendezési
költségeinek támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma 870.000.000 Ft támogatási összeget
folyósított 2020. február 4-én. Azonban a COVID-19 világjárvány miatt az esemény halasztásra került,
így a támogatási összeg felhasználásának jelentős része is a 2021-es évben történt.
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2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság 2019-es
támogatásra kiegészítő árfolyamkülönbözet: 19 265 000 Ft
A 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság 2020. évi rendezési
költségeinek támogatására 9792-5/2019. iktatószámú támogatási szerződéshez kapcsolódó LEN jogdíj
árfolyamkülönbözetére kiutalt támogatás.

2020.évi Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési támogatás: 318 960 000 Ft
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a támogatást két részletben folyósította.
247.000.000 Ft-ot 2020. május 7.-én és 71.960.000 Ft-ot 2020.december 21.-én.
Versenysport és olimpiai felkészülés működési támogatására 87.000.000 Ft és szakmai feladatok
támogatására 231.960.000, mely támogatási összegből 67.872.100 Ft összeget átadtunk a
tagegyesületeink/sportszervezeteink részére tevékenységük támogatásaként.
2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters
Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos biztosíték: 654 9000 000 Ft
A 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters
Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos biztosíték összege a Fédération Internationale de
Natation részére átutalásra került a 2020-as évben, melynek fedezésére a támogatást a Minisztérium
2020. június 18-án folyósított a Szövetség részére

Versenysport-olimpiai felkészüléssel kapcsolatos szakmai feladatok támogatás 68 070 000 Ft
A Nemzetközi Úszó Liga (ISL) által szervezett versenysorozat megtartása érdekében, az olimpiai
felkészüléssel összefüggő versenysporthoz kapcsolódó feladatok biztosítása érdekében az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 68.070.000 Ft támogatást folyósított 2020. november 3-án.

ÚNP - PILOT - Minden Gyermek Tanuljon Meg Úszni alprogram: 397 350 896 Ft
A Kormány által 2020. októberben jóváhagyott, a Magyar Úszó Szövetség által életre hívott Úszó
Nemzet Programrészeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram
megvalósításához nyújtott támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely támogatási
összeget 2020.december.28.-án folyósította a Szövetség részére.

2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság
többlettámogatás: 341 262 000 Ft
A COVID-19 vírus által okozott világjárvány miatt, a korábbi tervekhez képest előre nem látható
költségekkel is számolnia kellett a Szövetségnek az esemény megrendezése kapcsán, így az eredeti
támogatási összeg nem fedezte volna a kiadásokat, így többlettámogatást folyósított az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 2020. december 30.-án.
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A Miniszterelnökség által a 2020-as évben folyósított támogatás a Magyar Úszó Szövetség
részére

2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters
Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos jogdíj: 656 471 764 Ft
A 1033/2020. (II. 13.) Korm. határozata alapján Világbajnokság megrendezése érdekében, a FINA
részére fizetendő 2021. évi jogdíjjal kapcsolatos költségek fedezésére szolgáló központi költségvetési
támogatás alapján, 2 000 000 $ megfelelő forintösszeget a Minisztérium 2020. december 31.-én
folyósított a Magyar Úszó Szövetség részére.

Nemzetközi szervezettől 2020.-as évben származó támogatások

FINA Olympic Aquatic Support Programme 2019: 24 240,19 €
A Nemzetközi Úszó Szövetség a 2019-es OASP program keretében támogatást folyósította Szövetség
részére két részletben. 2020.február 24.-én 17 500 €-t, majd a pénzügyi elszámolás beadása, elfogadása
után a fennmaradó 6740,19 €-t.
A tényleges támogatás 25 000 € összegben lett megállapítva, azonban a felmerülő árfolyamkülönbözet
miatt, végül csak 24 240,19 € került folyósításra)

FINA Scholarship Programme 2019 – 2020: 50 000 €
A Nemzetközi Úszó Szövetség ösztöndíjprogramja keretében 50 000 € támogatást folyósított a
Magyar Úszó Szövetség részére 2020. december 4.-én. A program fő célja, hogy a FINA tagszervezetei
megfelelően felkészíthessék sportolóikat a közelgő Olimpiai játékokra, valamint a világbajnokságra.

Egyéb szervezettől kapott támogatás a 2020.-as évben

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal „4nemzet nemzetközi úszó találkozó”
tárgyú projekt: 13 000 000 Ft
2020. július 24-26. között a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában megrendezett Négy Nemzet
Úszóverseny rendezési költségeinek fedezésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
2020. július 24.-én 13 000 000 Ft támogatást folyósított a Szövetség részére.

LEN 2020 Covid support
2020. szeptember 7-én az Európai Úszó Szövetség a Covid-19 vírus okozta világjárvány kárainak
enyhítésére támogatást folyósított a Szövetség részére.
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Egyéb bevétel

2020.10.15-én magánszemélytől származó 10 000 000 Ft. összegű adomány.
A Magyar Úszó Szövetség 2020. évi kiadásai
A MÚSZ kiadása, gazdálkodása szigorú rend és előre meghatározott költségvetés szerint történik.
Minden egyes tétel elszámolása az előzetes költségvetési sorokon történik és lehetőség szerint nem
kívánjuk az előzetes kereteket túllépni.
Viszont az első félévben a kifizetési oldalon elsősorban a szakmai és működési költségek miatt hiány
jelentkezett, amelyet csak a megnövekedett saját bevétek felhasználásával tudtuk kiegyenlíteni.
Azonban a harmadik és a negyedik negyedévben beérkezett állami támogatásokból ezt a hiányt teljesen
vissza tudtuk tölteni.
Költségek és ráfordítások alakulása és megoszlása

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
- továbbadott támogatások
- különféle egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

913 137 eFt
383 896 eFt
132 592 eFt
90 092 eFt
31 579 eFt
58 513 eFt
44 382 eFt
1 564 099 eFt

58,38%
24,54%
8,48%
5,76%
35,05%
64,95%
2,84%
100,00%

A Magyar Úszó Szövetség 2020. évi gazdasági zárása
A MÚSZ alaptevékenységéből származó adózott eredménye 410 316 eFt, az vállalkozási
tevékenységből származó adózott eredménye 110 558 eFt.
Összesen az adózott eredmény 520 874 eFt.
2020. gazdasági évre vonatkozó megállapítások
A mérleg fordulónapja és a beszámoló elkészítése közötti időszakban történt rendkívüli esemény a
COVID-19 járvány és annak gazdasági hatásai a vezetés értékelése alapján negatív hatást gyakorol a
szervezet rövid távú, pénzügyi, likviditási helyzetére. Azonban az előzőekkel kapcsolatos felmérésünk
és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan
jelentős vagy számottevően negatív hatással a szervezet rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12
hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben
bemutatott értékelésére, valamint a szervezet ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely azt
lényegesen befolyásolná.

Mellékletek:
o
o
o

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló
Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő melléklete
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsítettéves beszámolója és közhasznúsági melléklet

6

