
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.30 16:40:33

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 2 0 0 0 3 0 8 9 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 10.45.41



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 1 6 5 Budapest

Fátra utca

7

    

0 1 0 2 0 0 0 3 0 8 9

1 4 P k 6 0 1 9 0  2 0 0 1 0 0

1 8 6 9 1 4 4 9 2 4 2

Szép Anita Lilla

Budapest 2 0 1 8 0 5 2 1
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

2 695 4 593

666 927

2 029 3 666

594

3 289 4 593

2 053 3 015

32 2 101

2 021 878

36

1 236 1 578

1 236 1 578

3 289 4 593
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

1 875 1 875

14 411 34 964 14 411 34 964

30 089 30 089

7 490 3 000 7 490 3 000

14 411 36 839 14 411 36 839

34 964 34 964

12 390 26 310 12 390 26 310

8 865 8 865

0 0

594 594

111 111

38 38

12 390 35 918 12 390 35 918

12 390 34 086 12 390 34 086

2 021 921 2 021 921

0 7 0 7

2 021 914 2 021 914
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 1 6 5 Budapest

Fátra utca

7

    

1 4 P k 6 0 1 9 0  2 0 0 1 0 0

0 1 0 2 0 0 0 3 0 8 9

1 8 6 9 1 4 4 9 2 4 2

Szép Anita Lilla

sportolási lehetőség biztosítása

Alaptörvény XX. cikk. 2004. évi törvény a sportról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény 13.§. (1)

iskolás korú gyerekek, , diákok,  felnőttek 

85
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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14 411 36 839

14 411 36 839

12 390 35 918

8 865

12 390 34 086

2 021 914
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

2017

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

3 000
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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1. A szervezet bemutatása  
Név:      SPORTVARÁZS Sportegyesület Budapest 

Rövid név:     SPORTVARÁZS SE 

Gazdálkodási  forma    Sportegyesület  

Egyesület formája:    Egyesület 

Közhasznúsági fokozat:   Nem közhasznú  

Székhely:     1165 Budapest, Fátra u. 7.  

Nyilvántartási szám:    13-02-0003089 

Bírósági határozat száma:   1400/Pk.60190/2001 

Adószám:     18691449-2-42 

 

Szervezet képviselői:    Bandura Francois (elnök) 2120 Dunakeszi, Diófa utca 26. 

     Szép Anita Lilla (alelnök) 1136 Budapest, Balzac u. 11. 

     Becker Ádám (alelnök) 1163 Budapest, Kócs utca 18. 

Sölétormosné Turkovics Erika (titkár) 1162 Budapest, 

Vecseház utca 33. 

 

A könyvviteli szolgáltatást végzi:  Hajdúné Rózsa Réka e.v.  

     regisztrációs száma PM 125 003 

 

Tevékenységi kör:    9319 – Egyéb Sporttevékenység  

2. Az Egyesület tevékenysége:  
Az Egyesület a szinkronkorcsolya sport iránt érdeklődő sportolók toborzása, oktatása, 

versenyeztetése.  Kapcsolatok létesítése és ápolása hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi 

sportegyesületekkel, sportszervezetekkel. Sportlétesítmények használata, működtetése. 

Sportrendezvények, sportbemutatók, sportgálák szervezése, illetve szervezésben való részvétel. A 

versenyszerű és amatőr sportolás és testedzés biztosítása, kiemelten a fiatalok versenyeken való 

elindulása, a sportolási iránti igények felkeltése, sportemberhez méltó nevelése. Az egyesület 

törekszik arra, hogy tevékenységével kiszolgálja közönségét és tagságát, elősegítse a szabadidő 

hasznos eltöltésével a sportot szerető fiatalok összetartozását, közös programok szervezését, elősegítse 

a sportolóinak országos és nemzetközi versenyeken való részvételét.  

A Sportvarázs Sportegyesület Budapest azzal a céllal jött létre, hogy a nálunk korcsolyázó 

gyerekek számára a sport egész életüket elkísérő, örömteli élményt jelentsen. Az egyesületet szülők 

alapították, akiknek gyermekei már néhány évvel 

korábban elkezdtek ismerkedni a 

szinkronkorcsolya világával. A szinkronkorcsolya 

egy csodálatos ága a műkorcsolyának, egyesíti 

magában a műkorcsolya és a jégtánc szépségét, de 

csapatsport lévén összehozza az együtt 

korcsolyázó gyerekeket. 
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Egyesületünk az eredmények helyett a gyerekeket helyezi a középpontba. Meggyőződésünk, 

hogy ha az edzéseken az életkornak és testi adottságoknak megfelelő fizikai fejlődésre és lelki 

egyensúlyra koncentrálunk, akkor a siker sem marad el. E cél eléréséhez megfelelő szakemberekre 

és megfelelő háttértámogatásra van szükség. Edzőink tapasztalt, gyermek centrikus szakemberek, 

akik könnyen tudtak azonosulni Egyesületünk filozófiájával, valamint jövőbe tekintő 

szemléletükkel, profizmusukkal, versenyrutinjukkal és sok éves nemzetközi tapasztalatukkal 

készítik fel a jövő bajnokait. Számunkra a sport életforma, a vidámság, a mosoly és a szeretet 

pedig belülről jövő természetes emberi tulajdonságok. 

 

Az utánpótlás nevelés során alkalmazott tréningünk az Egyesült Királyságból hozott mintára épül 

és 6-12 fős csoportokban zajlik, hogy mindenkire kellő figyelem jusson. Magyarországon 

egyedüli korcsolya egyesületként a felkészítés két nyelven, magyarul és angolul történik. Az 

edzések szintrendszerben folynak különböző, nemzetközi és profi tapasztalattal rendelkező 

edzőkkel, akik aktívan részt vesznek a gyakorlatok demonstrálásában is. 

 

Célunk egy egységes és átfogó utánpótlás-nevelési rendszer létrehozása és működtetése, a magas 

színvonalú napi edzőmunka, a csapataink sikeres felkészítése és versenyeztetése mellett! Alapvető 

céljaink között található az egészségmegőrzés, nevelés, személyiségfejlesztés, közösségépítés, 

társadalmi integráció. Edzőink évente több alkalommal vesznek részt nemzetközi és hazai 

edzőszemináriumon, fejlesztve, s alkalmazkodva a legújabb módszertani sajátosságokhoz, 

újításokhoz.  

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a szinkronkorcsolya utánpótlás edzéseinek kialakítása során arra, hogy 

a korcsolyázás során, hogy a kondicionális és koordinációs képességek is fejlődnek. Úgy 

gondoljuk, a rendszeres sportolás, korcsolyázás hatására nemcsak a gyermekek izomzata fejlődik, 

hanem az egész szervezet teljesítménye növekszik. A hátizom illetve a hasizom fejlődése segíti a 

helyes testtartást, illetve ezáltal helyes légzéstechnika kialakulásához vezet. Mindez komplex 

módon nagyon pozitív hatással van a tanulásra is! Ez a sportág rendkívül alkalmas olyan 

pszichikai tulajdonságok fejlesztésére, amelyek mikro- és makro közösségekbe való beilleszkedést 

elősegítik. Előkészíti a gyereket az összpontosításra, a félelem és szorongás leküzdésére. A 

korcsolyasport kiválóan alkalmas a kollektív élmény nyújtására, a sikerélmény és a tevékenység 

élményének átélésére. A mozgás öröme, a csapatban, együtt korcsolyázás élménye, a sajátos, 

egészséges szemlélet kialakítására nevel. A kezdők edzése során minden esetben figyelünk arra, 

hogy az edzések játékosak, de ezzel együtt fejlesztő hatásúak legyenek. 

3. A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos tájékoztatás 
Az Egyesület a vezető tisztségviselők részére díjazást nem fizet, egyéb szolgáltatást nem nyújt.  

4. Kimutatás a vagyon felhasználásáról  
 

Megnevezés Előző év (1000HUF) Tárgyév (1000HUF) Változás % 

Induló vagyon  0 0 0 

Tőketartalék 0   

Eredménytartalék 32 2 101 0 

Lekötött tartalék     

Tárgyévi eredmény 2 021 914      

- közhasznú 

tevékenységből  

2 021 878  -44  
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Az Egyesület 2017. évben az alábbi támogatásokat kapta:  

 
 

Megnevezés 

Előző 

 év 
(1000HUF) 

Tárgy 

év 
(1000HUF) 

 

Változás % 

 

Támogatott cél  

 

Belföldi gazd. társaságoktól kapott 

támogatás  

 

0 

 

3 000 

 

100% 

 

Működés támogatása 

 

 

Egyéb  

 

 

 

 

 

0 

 

 

30 089 

 

 

 

100%  

 

 

Működés támogatása 

 

 

5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a 

helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a 

települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási 

önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás 

mértékének felhasználása  
 

Az Egyesület a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatásban nem 

részesült.  

6. A választott tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve 

összegének kimutatása  
 

Az Egyesület által kifizetett személyi jellegű ráfordítások, összesen:  

 
Tétel megnevezése Adatok (1000 HUF) 

Személyi jellegű ráfordítások, ebből 8 865 

- bérköltség 

- személyi jellegű egyéb kifizetések 

- bérjárulékok 

5 560 

2 196 

1 109 

 

Ebből:  

Az Egyesület a vezető tisztségviselők részére díjazást nem fizet, egyéb szolgáltatást nem nyújt. Az 

Egyesület 2017. évben nem nyújtott szolgáltatást és természetbeni juttatást, valamint nem fizetett 

tiszteletdíjat egyéb választott tisztségviselőinek.  
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7. Közhasznúsági melléklet táblázata 
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 14 411 36 839   

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg   

D. Közszolgáltatási bevétel   

E. Normatív támogatás   

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás   

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 14 411 36 839  

H. Összes ráfordítás (kiadás) 12 390 35 918 

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0  8 865 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 12 390  34 086 

K. Tárgyévi eredmény 2 021  914 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

trv.-nek megfelelően) (fő)   

 

Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 

 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

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

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 
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 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói   

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 

   

 

8. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója  
 

A magas szintű munka érdekében heti 4 alkalommal van edzés. A fentebb leírtak ismeretében nem 

meglepő, hogy 1-1 edzésalkalom 3-4 órát is magába foglal. Edzéseink helyszíne alkalmazkodik az 

adott időszakban bérelhető jéghez, így az alábbi jégcsarnokokban tartjuk edzéseinket: 

 Vasas Jégcsarnok – Budapest, IV. kerület 

 Gyakorló Jégcsarnok – Budapest, XIV. kerület, Népstadion 

 Gepárdok Jégcsarnok – Budapest, III. kerület 

 Tüske Jégcsarnok – Budapest, XI. kerület 

Balett edzéseink két helyszínen, tükrös nagy balett teremben zajlanak a Vasas és a Gyakorló 

Jégcsarnokban. Heti 12-15 óra edzést szervezünk a sportolóknak, s évente két alkalommal komplex 

edzőtábort, s egy alkalommal nemzetközi szemináriumon történő részvételt. 

Nálunk kiemelt figyelmet kap a művészeti 

nevelés is, éppen ezért edzőink között egy igen 

neves balett táncművészt köszönthetünk. 

Ascher Ágnest.  

Egyesületünk alapítása óta eltelt idő igazolni 

látszik elképzeléseinket. A gyerekek 

felszabadultan, boldogan járnak edzésre, s 

utánpótlás bázisunk 2017. év végére közel 50 

gyermeke közül a 2016/2017. évi 

versenyszezonban többen már bekerültek a 

versenyzők közé!  
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Eredményeink (2016/2017. évi szezon): 

A 2016/2017. évi versenyszezonban 2 versenyzői csapattal kezdtünk. Két kategóriában indult el a 

versenyekre történő felkészülés már 2016. nyarán egy kéthetes intenzív, augusztusi edzőtábor keretei 

között. Az edzőtábor Budapesten volt.  

 

Juvenile kategória 

 Országos Magyar Bajnokság – I. 

helyezés 

 Mozart Cup, Salzburg, Ausztria – I. 

helyezés 

 Zagreb SnowflakesTrophy, Zágráb – I. 

helyezés 

 Budapest Cup, Budapest – II. helyezés 

Mixed Age kategória 

 Országos Magyar Bajnokság – I. 

helyezés 

 Zagreb SnowflakesTrophy, Zágráb – II. 

helyezés 

 

Összefoglalva: 

Büszkék vagyunk a lányokra, mert mindhárom csapatunk derekasan helyt állt az első évadban. 

Biztosak vagyunk benne, hogy a következő szezon sok szép eredményt tartogat számunkra.  

Egyesületünk több közösségi fórumon 

keresztül is hirdeti, népszerűsíti a sportágat. 

Stratégiánkat megalkottuk 2020-ig, így 

ennek alapján kívánjuk elérni céljainkat. 

A 2017. évre kitűzött célok közül sikerült 

elérni, hogy a 2017/2018. évi 
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versenyszezonban megfelelő utánpótlás nevelés eredményeképpen már 3 versenyzői csapattal 

vigyük majd végig a versenyszezont, ami az előző évi 21 gyermekhez képes 39 versenyzőt, 

sportolót jelent. Továbbá tudatos és magas színvonalú, eredményes edzői munkának 

köszönhetően 2017. nyarán ISU (International Skating Union) Junior csapatot állítunk ki. 

Célunk, hogy Junior csapatunk a közeljövőben kijusson a világbajnokságra! 
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