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1. Közhasznú tevékenységek bemutatása 
 
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség két ágazatában öt sportág (gyorskorcsolya, 
rövidpályás gyorskorcsolya, műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya) működési feladatainak 
ellátására létrehozott, a korcsolyasportban működő tagszervezetek tevékenységét 
összehangoló, munkáját segítő és támogató országos sportági szakszövetség. Biztosítja 
sportágai rövid- és hosszútávú fejlődéséhez, a válogatott keretek munkájához szükséges 
pénzügyi, adminisztratív, technikai és szakmai feltételeket. Aktívan közreműködik a nemzeti 
és nemzetközi bajnokságok, versenyek, rendezvények lebonyolításában, PR és marketing 
tevékenységével népszerűsíti sportágait. Országos sportági szakszövetségként ellátja a 
korcsolyasport hazai versenyzőivel kapcsolatos adminisztratív teendőket. 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

 
A 2021-ben a koronavírus-járvány tetőzése okán sporteseményeink zömét zárt kapuk mögött 
rendeztük meg és a részvételt kötelező teszteléshez kötöttük, ezzel elősegítve a sportolók, 
sportszakemberek, közreműködők és szervezők egészségének megóvását.  
2021-ben az alábbi hazai és nemzetközi versenyeket rendezte Szövetségünk: 
 

Verseny neve Időpontja Helyszíne 
FS-ID-SYS Magyar Bajnokság 2021.02.04-07. Budapest 
ST Jász Kupa (közreműködtünk a rendezésben) 2021.02.19-21. Jászberény 
ST Junior Országos Bajnokság 2021.02.26-28. Budapest 
ST Magyar Bajnokság 2021.03.13-14. Budapest 
ST Tisza Kupa (közreműködtünk a 
rendezésben) 

2021.03.19-21. Szeged 

FS-ID Tesztverseny 2021.08.14-15. Budapest 
ST Olimpiai Reménységek Versenye 2021.09.17-19. Budapest 
ST Olimpiai Keret Válogatóverseny 2021.09.25-26. Budapest 
FS-ID Budapest Trophy* 2021.10.14-17. Budapest 
ST Csizmadia Ferenc Trophy 2021.10.22-24. Debrecen 
ST Világkupa** 2021.11.18-21. Debrecen 
ST Mikulás Kupa 2021.12.03-05. Budapest 
FS-ID Mikulás Kupa 2021.12.06-12. Budapest 
ST Magyar Bajnokság 2021.12.18-19. Budapest 

 
FS=műkorcsolya / ID=jégtánc / SYS=szinkronkorcsolya / ST=rövidpályás gyorskorcsolya / SS=gyorskorcsolya 

 
*2021. évi Műkorcsolya és Jégtánc Budapest Trophy 
Nemzetközi téren is hatalmas siker volt a 2021. október 14. és 17. között 
megrendezett Budapest Trophy. A bombaerős nemzetközi mezőnyt erősítették az oroszok 
kiválóságai, név szerint Anna Shcherbakova, Maia Khromykh és Sofia Samodurova. 
Sportdiplomáciai szinten is komoly munkát végeztünk az elmúlt időszakban. Több nemzeti 
szövetséggel is egyre szorosabb a kapcsolatunk, különösen igaz ez a sportág legkiemelkedőbb 
képviselőire, az oroszokra. Célunk az, hogy jövőre szintén ilyen komoly mezőny gyűljön össze 
versenyünkön. 
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**2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Olimpiai Kvalifikációs Világkupa 
Az olimpiai kvalifikációs világkupa az olimpiai szezon (2021/22-es szezon) kiemelten fontos 
versenye volt, ahol az egyre erősödő világelit mérte össze erejét a 2022. évi Téli Olimpiai 
Játékokra történő lehető legtöbb kvalifikációs kvóta megszerzéséért. A verseny úgynevezett 
„félbuborék” rendszerben került megrendezésre, amely engedélyezte a versenyhelyszínen és 
szálláshelyen kívüli szabad mozgást, de magában foglalta a kötelező rendszeres teszteléseket 
(PCR és antigén) minden résztvevő (versenyző, szakmai stáb, bíró, szervező stb.) számára. A 
létesítménybe kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező nézőket engedtünk be, továbbá 
minden résztvevőnek kötelező volt a maszkviselés, ezzel is csökkentve a fertőzés kockázatát. 
A hazai rendezés óriási plusz motivációt jelentett versenyzőinknek, emellett az egyre növekvő 
számú utánpótláskorú versenyzőink is testközelből láthatták példaképeiket versenyezni. 
Sportágunk és versenyzőink népszerűsítése számára is hatalmas lehetőséget jelentett egy hazai 
rendezésű nemzetközi verseny, amely a járványhelyzet ellenére rendre kiszolgálta az egyre 
növekvő hazai szurkolótáborunkat is. Az eseményen egy magyar aranyérem, egy ezüstérem és 
egy váltó bronzérem született. 
 
Olimpiai felkészülés, kvalifikáció 
Jelen olimpiai ciklusunk 2018. áprilisával kezdődött meg, és a 2021/22-es versenyszezon 
célversenyével, a  
2022. évi Téli Olimpiai Játékokkal fejeződött be.  
A 2022. évi Pekingi Téli Olimpiai Játékok kvalifikációja műkorcsolya és jégtánc 
sportágainkban a 2021. évi márciusi világbajnokság volt, a pótkvalifikáció 2021. 
szeptemberében került megrendezésre. Rövidpályás gyorskorcsolya sportágunk kvalifikációs 
sorozata a 2021. évi világkupa sorozat négy állomása, melyek harmadik, egyben első európai 
állomását rendezte Szövetségünk. 

- Rövidpályás gyorskorcsolya: A megszerzett olimpiai kvóták száma összesen 7; 5 férfi (3 
fő/egyéni táv és 5000 méter váltó), 2 női (2 fő/egyéni táv), mix váltó 

- Gyorskorcsolya: Sajnos nem sikerült a kvótaszerzés. 
- Műkorcsolya és jégtánc: A megszerzett olimpiai kvóták száma 1 (páros műkorcsolya – 2 fő) 

 
Szervezet 
Szövetségünk 2021-ben az alábbi állami sportcélú támogatásokból gazdálkodott: 

 Kiemelt Sportágfejlesztési Támogatás - 650 000 000 Ft 

 Sportágfejlesztési Többletfeladatok – 500 000 000 Ft 

 Versenysport és olimpiai felkészülés támogatása - 104 800 000 Ft 

 Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása – 63 599 976 Ft 

 2021. évi Olimpiai Reménységek Versenyének támogatása – 5 200 000 Ft 
 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa megrendezésével közvetlenül 

összefüggő költségek támogatása – 250 000 000 Ft 
 2022. évi Téli Olimpiai Felkészülés támogatása – 800 000 000 Ft 

 
Az előzetes terveknek megfelelően továbbadott támogatás formájában, továbbá 
sportfelszerelés, mint korcsolyacipő és penge, valamint sportruházat megvásárlásával 
támogattuk és segítettük a tagszervezeteknél folyó szakmai munkát. 32 tagszervezetünknek 
nyújtottunk műhelytámogatást mindösszesen 83 810 000 Ft összegben. 
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A 2020/21. évi szezon egyik kiemelt jelentőségű eseménye a 2021.02.22-én rendezett 2.22 
Magyar korcsolyázás napja volt, mely harmadik alkalommal került megrendezésre a 2018. évi 
történelmi téli olimpiai győzelem előtt tisztelegve. 2021-ben a koronavírus átírta a megszokott 
forgatókönyvet, a hagyomány azért így sem szakad meg, online térben ünnepeltük meg méltó 
módon a jeles napot. 
 
A MOKSZ 2021. évi rendes, éves Közgyűlését rendhagyó módon online keretek között, 
elektronikus szavazással bonyolítottuk le. 
 
Szövetségünk működteti és menedzseli a Testnevelési Egyetem korcsolyasporttal kapcsolatos 
képzéseit. Célunk az, hogy a leendő korcsolyaedzők a legmegfelelőbb gyakorlati szakmai 
tudást sajátítsák el képzéseinken. Szeptemberben immár a negyedik évfolyam kezdi meg 
tanulmányait, első végzőseink 2021 nyarán diplomáztak. Mesterképzéseink gyakorlati 
elindítására 2021 szeptemberében került sor. Specifikus téli sportok tanszék létrehozására 
törekszünk. 
 
A MOKSZ Bíróbizottsága ebben az évben is gondoskodott a bírói testület versenyenkénti 
beosztásáról, az ehhez szükséges adminisztráció elvégzéséről, a nemzetközi eseményeken 
történő bírói tevékenység ügyintézéséről. 
 
A megnövekedett média és kommunikációs igény kiszolgálását, valamint tudatos marketing 
tevékenységet és ezek összehangolását teljes egészében a MOKSZ 100%-ban tulajdonolt 
leányvállalatán belül működő marketing és kommunikációs csapat látja el. A MOKSZ által 
(saját szervezésű versenyek) és közreműködésével lebonyolított hazai versenyekhez 
kapcsolódóan, minden esetben beszámoltunk az eseményről saját felületeinken, (élő 
közvetítés/stream, Instagram képgaléria és story, Facebook bejegyzés, MOKSZ website 
összefoglalók, értékelések, cikkek, interjúk) melyekkel összességében több ezer embert értünk 
el. 2021-ben mérhetően nőtt felületeink látogatottsága és követőink száma.  

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Műhelytámogatás  52 500 84 310 

Összesen: 52 500 84 310 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Ügyvezető 18 597 21 050 
Összesen: 18 597 21 050 
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 18 597 21 050 
B. Éves összes bevétel 1 622 759 2 502 383 
ebből:     

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)] 1 622 759 2 502 383 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 483 502 2 469 162 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 427 509 606 119 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 450 433 2 419 398 
K. Adózott eredmény 134 778 33 221 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 78 
 

6. 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  

(két évi bevétel átlaga)     

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

(két év egybeszámított adózott eredménye)     

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

(személyi jellegű ráfordítások aránya)     

Társadalmi támogatottság mutatói     

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

(szja 1% a korrigált árbevételhez)     

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

(közhasznú ráfordítások aránya)     

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

(közérdekű önkéntesek száma)     
 


