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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Alapcél szerinti tevékenységünk a műkorcsolya sport széleskörű megismertetése és lehetőség biztosítása
a sport gyarkolására.Három különböző szinten jelenik meg ez a tevékenység:
1. A sport megismertetése rekreációs céllal kortól és nemtől függetlenül.Ennek érdekében iskolai óvodai
szülői értekezleteken veszünk részt bemutatva a műkorcsolya spot lehetőségeit és az Egyesületünk álltal
nyújtott lehetőségeket.Alapszinten négy technikai csoport didktikus felépítésben nyújtja a teljesen kezdő
korcsolyázási szinttőlaz alaversenyzői szintig való elérés lehetőségét.Ezekben a csoprtokban van lehetőség
rekreatív céllal rendszeresen sportolni, rekreációs veresnykategóriához felkészülni illetve az ISU szintű
versenyhez szükséges alapelemek megtanulására.Jégszínházi tevékenységünkkel minden korcsolyázó
számára lehetőséget nyújtunk a produkcióban való részvételre.A hagyományos éves bemutatónkat a városi
televízió is műsorára tűzi,ezzel egy kultúrális élményt nyújtunk a város számára és megismertejük
a műkorcsolyázás lehetőségét.Az óvodai és iskolai csoportok korcsolya oktatásában edzőink rendszeresen
tevékenységet vállalnak.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Műkorcsolya sport megismertetése és oktatása
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Műkorcsolya sport megismertetése és oktatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Műkorcsolya sport szakmai tanácsadás

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Teljeskörű

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

200

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A felmenő rendszerű oktatás eredményeként és a részvizsgáknak köszönhetően egyre többen választják
rendszeres spottevékenységnek a műkorcsolyázást.Úgy agyermek korosztályban mint a felnőtt korosztályban
egyre többenérik el a versenyzői szintet is.Örömükre szolgál amikor egy családban a gyermek és a felnőtt
ugyanazon sportot űzi.Kidolgozott rendszerünknek köszönhetően minden szintű korcsolyázonknak tudunk
versenyzési lehetőséget vagy bemutatkozást biztosítani.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Vegyonelem
értéke

Felhasználás célja

Korcsolyaiskola működtetése

573 gyermekek korcsolyaoktatása

Jégszínház

246 a tagok jégszínházi előadásainak finanszírozása

Összesen:

819

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

Nem történt ilyen jellegű támogatás

0

0

Összesen:

0

0
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5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Nincs adat megadva.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

7 472

7 511

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

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

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

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

7 472

7 511

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6 818

8 330

686

948

6 818

8 330

654

- 819

0

0

ebből:

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

7. 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

Értéke
7 492

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

X

- 165

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

X

0.11

X

0.00

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

1.00
X

0

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Egesület szakmai hátterével tematikus program szerint a korcsolya oktatást igénylő óvodai,iskolai
csoportok számára az igényelt időintervallumnak megfelelő edzésprogram kidolgozása és levezetése.10-12
csoport éves szinten, 15-30fő közötti létszámmal.Évente két nemzetközi versenyt szervezünk,tavasszal
a Kelet-Magyarország Kupát,ősszel az Avas Kupát immár 7. alkalommal.Ezeken a versenyeken 4-9 ország
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részvételével 80-140versenyző vesz részt.Mindkét versenyen két különböző technikai szinten történik
a versenyzés,az egyik arekreációs kategória amely felülről szabályozott,valamint ISU kategória,amely alulról
szabályozott.Egyesületünk 15-22 fő vesz részt ezen versenyeken jó eredménnyel.A tavaszi verseny során
rekreációs kategóriában Országos Bajnokságot rendezünk,valamint új színfoltként csoportos interpreatív
kűrők versenyét (4 perces mesejáték).Mindezen kívül részt veszünk,sportolóinkat támogatjuk az Országos
Bajnokságokon,versenyeken valamint a nemzetközi versenyeken való részvételben.Minden nyáron 10 napos
edzőtábort tartunk,melyet országos szinten hirdetünk meg,melyen külföldi versenyzők is részt vesznek.Év
végén záró programként Jégszínházi bemutatót tartunk,illetve nyílt korcsolyanapot szervezünk,melyen bárki
részt vehet.

8.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.
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