
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportvarázs Sportegyesület Budapest  

 

2019. évi  

közhasznúsági jelentése 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. május 27.     

       Vezető tisztségviselő  

 



 

2 

 

 

Tartalom 
 

1. A szervezet bemutatása ................................................................................................................... 3 

2. Az Egyesület tevékenysége: ............................................................................................................ 3 

3. A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos tájékoztatás ...................................................................... 4 

4. Kimutatás a vagyon felhasználásáról .............................................................................................. 4 

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 ............................................................................................................................................ 5 

6. A választott tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása ........ 5 

7. Közhasznúsági melléklet táblázata .................................................................................................. 6 

8. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója ....................................................................... 7 

 

 



 

3 

 

 

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:    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:  Kerekes-Berki Brigitta  

     regisztrációs száma PM 190 468 

 

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. 

 

Egyesületünk az eredmények helyett a 

gyerekeket helyezi a középpontba. 

Meggyőződésünk, hogy ha az edzéseken az 
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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    

Eredménytartalék 3 015 -486 0 

Lekötött tartalék     

Tárgyévi eredmény -3 501 -356     

- közhasznú 

tevékenységből  

-3 501  -356  90% 
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Az Egyesület 2019. évben az alábbi támogatásokat kapta:  

 
 

Megnevezés 

Előző 

 év 
(1000HUF) 

Tárgy 

év 
(1000HUF) 

 

Változás % 

 

Támogatott cél  

 

Belföldi gazd. társaságoktól kapott 

támogatás  

 

0 

 

3 054 

 

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 az alábbi 

támogatásban részesült:   

 
Tétel megnevezése Adatok (1000 HUF) 

Önkormányzattól kapott támogatás   1 620 

Civil szervezettől kapott támogatás 1 400  

 

 

 

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 8 659 

- bérköltség 

- személyi jellegű egyéb kifizetések 

- bérjárulékok 

4 388 

3 472 

  799 

 

 

 

Ebből:  

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

Egyesület 2019. 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 32 689   39 368   

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 338 396 

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)] 32 351  38 972  

H. Összes ráfordítás (kiadás) 36 190 39 724 

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 9 551 8 659 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 34 086 39 766 

K. Tárgyévi eredmény -3 501 -356 

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  
 

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. 

 

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 
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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. 

 

Az Egyesület tevékenysége 2019-ben 

A SPORTVARÁZS Sportegyesület Budapest (a továbbiakban: Egyesület) TEVÉKENYSÉGI KÖREI: 

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.  

 

2019. évi versenyek, eredmények 

Országos Szinkronkorcsolya Bajnokság 

2019. 02.01-03. 

Egy fantasztikus versenyt tudhatunk magunk mögött, tele izgalommal és szebbnél szebb előadásokkal. 

Ezúttal is a hazai szinkronkorcsolya-világ legjobbjai mérték össze tudásukat, ahol mindhárom 

csapatunk a tőlük telhető legjobb teljesítményt nyújtotta. Basic Novice csapatunk elsőként lépve a 

jégre második helyezéssel zárta a napot, míg a Junior lányok bezsebelhették a jól megérdemelt 

aranyérmet. Juvenile csapatunknak mindenki meglepetésére, szoros küzdelemben ugyan, a szezonban 

első versenyük alkalmával máris sikerült a dobogó legfelső fokára állniuk. 

A lányok színvonalas előadással nyűgözték le a zsűrit és a nézőközönséget, az eredménytáblázatunkat 

pedig újabb három éremmel gazdagították. 
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Snowflakes Trophy 

2019. február 8-10., Zágráb 

A Team Magic ezúttal Zágrábba utazott, hogy bemutathassa tudását a nemzetközi közönség előtt. A 

lányok ezúttal is fantasztikus teljesítményt nyújtottak, és az erős mezőny ellenére itt is sikerült 

dobogós helyezéseket elérni: Juvenile csapatunk a 3. helyezettnek járó bronz, Novice csapatunk pedig 

a dobogó legfelső fokáért járó arany érmet hozhatta haza. A Junior lányok büszkén, a 7. helyezést 

megszerezve zárhatták a versenyt, hiszen olyan csapatok tudták csak maguk mögé utasítani őket, mint 

az oroszok, a finnek és az amerikaiak. 
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Budapest Cup 

2019. március 01-03, Budapest 

Március első hétvégéjén a Budapest Cup 2019 versenyen indult egyesületünk 

három csapata, ahol Juvenile csapatunk bronz érmet, Novice és Junior csapatunk 

hetedik helyezést ért el a számos rangos külföldi és hazai csapat között. 

A Juvenile csapat a jégen koncentráltan és nyugodtan korcsolyázott, a három 

héttel korábbi zágrábi pontszámait technikai értékekben is meghaladva a vártnál 

is jobb helyezést ért el. Nagy büszkeségünkre. 

Novice csapatunk szabad programja elejét a hazai környezet nyomására tudható 

izgalmában egy szerencsétlen mozdulatsorral elrontotta, de azt követően szép 

programot hajtott végre, előadásmódjával magával ragadta közönségét. A csapat 

nagyon készül, hogy két hét múlva Jihlavában megmutathassa: nem véletlen az a 

zágrábi eredmény. 

 

Junior csapatunk számára a Budapest Cup 2019 a Junior 

VB előtti utolsó verseny, mint felkészülési állomás volt 

fontos. A rövid program szigorú pontozásának üzenetét 

megértve, lendületes és technikailag jó szabad programot 

mutattak be junior lányaink. A csapat minden napos 

edzéssel ezután már arra készül, hogy két kihagyott év 

után tudása legjavát bemutatva méltón képviselhesse a 

magyar szinkronkorcsolyázást a Junior VBn. 

 

Junior Világbajnokság 

Svájc - Neuthatel2019. március 15-16. között 

Magyarország képviseletében Team Magic Junior csapatunk a 21. helyen végzett. 
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Jihlavský Ježek Cup 

Utolsó nemzetközi versenyünk Csehországban volt 2019. március 24-én. Basic Novice és Juvenile 

csapatainkkal nagyon készültünk a jihlavai versenyre, mert a népes és erős mezőnyben ismét 

összemérhettük tudásunkat számos ismerős csapattal. A sok munka és gyakorlás ezúttal sem maradt 

eredmény nélkül, mindkét csapatunk javított a Budapest Kupán elért pontszámán és 5. helyezettként a 

középmezőnyben végzett.  

 

Santa Claus Cup 

2019. decemberében (2019.12.14-15.) került megrendezésre, idén második alkalommal vettünk részt a 

szervezett szinkronkorcsolya versenyen. Jó hangulatú, nagy küzdelmet hozó verseny volt, ahol junior 

csapatunk a dobogó harmadik fokára állhatott fel! 
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