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A sportág jelenlegi helyzete
A sportági szövetség szervezeti felépítése, autonóm sportági igazgatási helyzetének bemutatása

1. A sportág jelenlegi helyzete
1.1. A sportági szövetség szervezeti felépítése, autonóm sportági igazgatási
helyzetének bemutatása
a) tagszervezetek száma, sportszervezetek típusai
MOKSZ Tagszervezeteink száma:

39

Egyesület:

34

Sportvállalkozás:

4

Alapítvány:

1

b) szervezeti felépítés

KÖZGYŰLÉS
Elnökség

Felügyelő Bizottság

Kósa Lajos elnök
Dr. Bathó Ferenc alelnök

Balika István FB elnök

Orendi Mihály elnökségi tag
Engi Klára elnökségi tag
Dr. Fiák István elnökségi tag
Gulyásné Sinka Erika elnökségi tag
Martos György elnökségi tag
id. Telegdi Attila elnökségi tag
Tóth Szilárd elnökségi tag

Bagó Teréz FB tag
Gebhardtné Skalec Éva FB tag

Elnök

Alelnök

Kósa Lajos

Dr. Bathó Ferenc

Ügyvezető igazgató
Orendi Mihály

Média, „PR”

Sportágfejlesztési
Igazgatóság

Holub Katalin, PR-Kommunikáció
Fáber Dávid, Social Media

Titkárság,
Adminisztrációs Iroda
Simonné Ivancsik Eszter,
Záhony Anikó

Gazdálkodási Igazgatóság
Blaskó Éva, Orosháziné Csernus Erika,
Biliczky Ilona, Albrecht Éva
Lebek Aranka

Szervezési és Marketing
Igazgatóság
Váradi Orsolya, Borsodi Eszter,
Bata Richárd

Pontozásos Ágazati Sportigazgatóság

Gyorsasági Ágazati Sportigazgatóság

Engi Klára pontozásos ágazati sportigazgató,
Szűcsné Vedres Noémi, Seres Krisztina

Darázs István gyorsasági ágazati sportigazgató,
ifj. Telegdi Attila, Blaskó Bertalan

Nemzetközi kapcsolatok
Sallak György
nemzetközi ügyekért
felelős igazgató

Bizottságok
– Edző
– Versenybíró
– Sportolói
– Fegyelmi-etikai
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c) a sportági szövetség központi és helyi szintű irányítási rendszere
Csak központi szintű irányítási rendszer létezik. Regionális, vagy megyei/fővárosi irányítási rendszer, a sportágaink specifikusságai miatt nincsenek.

d) a sportági szövetség humánerőforrás-állományának ismertetése (foglalkoztatottak száma, munkakörök jellege, az egyes sportszakmai tevékenységekhez tartozó bér-, jövedelemszint átlagos mértéke) (adatok eFt-ban)
GYORSASÁGI ÁGAZAT
Munkaviszony, megbízási jogviszony
Közreműködők

Számla ellenében

Fő

Bér + járulék
(eFt/hó)

1 főre jutó átlag
(bér + járulék)

Fő

Számla bruttó
összege

1 főre jutó
átlagos
számlaérték

Edzők*

5

4,359

872

2

350

175

Technikai közreműködők

1

461

461

6

4,250

708

Ágazati irányítás**

2

1,252

626

Edzők *

+ 2 fő KEP

Ágazati irányítás **

+ 1 fő KEP
PONTOZÁSOS ÁGAZAT
Munkaviszony, megbízási jogviszony

Közreműködők

Edzők

Számla ellenében

Fő

Bér + járulék
(eFt/hó)

1 főre jutó átlag
(bér + járulék)

Fő

Számla bruttó
összege

1 főre jutó
átlagos
számlaérték

3

862

287

2

450

225

2.5

1,553

621

Technikai közreműködők
Ágazati irányítás

KÖZPONT
Munkaviszony, megbízási jogviszony
Közreműködők

Számla ellenében

Fő

Bér + járulék
(eFt/hó)

1 főre jutó átlag
(bér + járulék)

Fő

Számla bruttó
összege

1 főre jutó
átlagos
számlaérték

12

6,211

518

2

831

416

Edzők
Technikai közreműködők
Központi irányítás és
adminisztráció

e) elfogadott szabályzatok
1. Alapszabály – 2013. év utolsó módosítás
(elfogadva a MOKSZ Közgyűlés által – 3/2013. (XI.05.) Kgy. Határozat)
2. Szervezeti és működési szabályzat – 2016. év utolsó módosítás
(elfogadva a MOKSZ Elnökség által – 2015/2016/33. (V.04) Eln. határozat)
3. Versenyszabályzat – ISU (Nemzetközi Szövetség Szabályzata) 2016. év utolsó módosítás
(elfogadva az ISU Kongresszus által - 2016. VI.15., ISU) Versenyszabályzatunk átalakítás alatt van, célunk, hogy a
szabályzat teljes mértékben igazodjon a versenyrendszerünkben tervezett változtatásokhoz.

A sportág jelenlegi helyzete
A létesítmény-helyzet bemutatása

4. Igazolási és átigazolási szabályzat – 1997. év utolsó módosítás
(elfogadva a MOKSZ Elnöksége által – módosítása folyamatban)
5. Fegyelmi szabályzat – 2016. év utolsó módosítás
(elfogadva a MOKSZ Elnöksége által – 2016/2017/1. (VIII.04) Eln. határozat)
6. Sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat - kidolgozása folyamatban
7. Doppingellenes szabályzat – 2015. év utolsó módosítás (elfogadva a MOKSZ Elnöksége által – 2015/2016/5. (XI.25)
Eln. határozat)
8. Sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat kidolgozása folyamatban
9. Számvitel politika – 2015. év utolsó módosítás
(elfogadva a MOKSZ Ügyvezető igazgatója által – (I.01.)
10. Pénzkezelési szabályzat – 2015. évben került megalkotásra
(elfogadva a MOKSZ Ügyvezető igazgatója által – (I.01.)
11. Értékelési szabályzat – 2015. évben került megalkotásra
(elfogadva a MOKSZ Ügyvezető igazgatója által – (I.01.)
12. Leltárkészítési és leltározási szabályzat – 2015. évben került megalkotásra
(elfogadva a MOKSZ Ügyvezető igazgatója által – (I.01.)
13. Telefonszabályzat – 2016. évben került megalkotásra
(elfogadva a MOKSZ Ügyvezető igazgatója által – (V.01.)
14. Etikai kódex – kidolgozása folyamatban (HI: 2016. november 1.)

f ) jelölje meg, hogy mikor készült el és mely sportági szövetségi szerv fogadta el a sportági szövetség jelenleg érvényben lévő és szakmai megvalósítás alatt álló sportági stratégiai fejlesztési koncepciót (ideértve az utánpótlás-nevelés fejlesztését is), továbbá ismertesse, hogy mely szerv (szervek) gondoskodnak ezek megvalósításáról
A jelenleg érvényes MOKSZ stratégia 2013.04.05-én került benyújtásra az EMMI felé. Szövetségünk tevékenységét az
ISU (Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség) Alapszabályát és Versenyszabályzatát követve működik, a MOKSZ Stratégia
ezt figyelembe véve került kialakításra, így annak megvalósulása az EMMI és a MOB felügyelete mellett közvetetten az
ISU is gyakorolja.

1.2. A létesítmény-helyzet bemutatása
a) versenyrendszerünkben, illetve nem versenysport jellegű programjaink során használt sportlétesítmények
tulajdon- és birtokviszonyainak bemutatása, a sportlétesítményeket használó tagszervezetek használatának
jogcíme (tulajdonos, vagyonkezelő, bérlő, más jogcímen használó)
Szövetségünk versenysportján belül jelenleg rövidpályás gyorskorcsolya sportágunk adja a legeredményesebb, a 2018.
évi Téli Olimpiai Játékokon éremeséllyel induló válogatottunkat. Ennek fényében felkészülésüket prioritásként kezeljük. Erre Magyarországon a megfelelő feltételek kizárólag a Budapesti Olimpiai Központban, a Gyakorló Jégcsarnokban
adottak, hiszen az ezen a szinten a biztonságos felkészülés folytatásához elengedhetetlen mobil pályavédelmi rendszer
csak itt áll rendelkezésre (palánkrendszer nélkül, önállóan álló, 60cm vastagságú, magas mobilitású szivacsrendszer).
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A short track olimpiai keret jéghasználati igénye mellett a Gyakorló Jégcsarnok nem, vagy csak részlegesen tudja kiszolgálni pontozásos sportágaink válogatott kereteinek jégigényét. Ezért műkorcsolya és szinkronkorcsolya válogatottjaink
nagy része a Káposztásmegyeri Jégpalotában folytatják felkészülésüket, ahol Szövetségünk a tulajdonossal és az üzemeltetővel a jég-, és létesítményhasználatra vonatkozóan hosszútávú, egész szezont átfogó bérleti szerződést kötött.
Gyorskorcsolyázásra (hosszúpályás) kizárólag a Városligeti Műjégpálya alkalmas Magyarországon, amelynek használatára november és február között (maximum négy hónapig) van lehetőség, hozzávetőlegesen 90% - 10% arányban megosztva a közönségkorcsolyázással (reggel 6-8 óra ill. este 20-22 óra között).

Rendelkezésre álló ISU szabvány méretű (60m x 30m) pályák Magyarországon (2016. szeptember)
Város

Pálya

MOKSZ sportág

Tulajdonos

Üzemeltető

1

BP - Gyakorló Jégcsarnok

fedett

FS, ID, ST, SS, SYS

MNSK

BOK

2

BP - Újpesti Jégcsarnok

fedett

MNSK

Újpesti Torna Egylet

3

BP - Káposztásmegyeri Jégpálya

fedett

Projekt 2 Ingatlan KFT

Sportfan KFT

5

BP -Pesterzsébeti Jégpálya

fedett

Önkormányzat

ESMTK

6

BP - Tüskecsarnok*

fedett

események (FS, ID)

MNSK

BOK

7

BP - KMH pálya-Tüskesátor*

fedett

-

KMH

KMH

8

BP - Kisstadion

fedett

-

MNSK

MAC

9

Városligeti Műjégpálya

nyitott

SS

Budapest Főváros

Budapesti Sportszolgáltató Központ

10

Debrecen

fedett

FS, ST

Önkormányzat

Debreceni Sportcentrum

11

Jászberény

fedett

FS, ST

Önkormányzat

J.V.V. ZRT.

12

Szeged

fedett

ID, ST

Önkormányzat

Szegedi Sport és Fürdők Kft

13

Miskolc

fedett

FS, ST, SYS

Önkormányzat

Miskolc városi Szabadidő Központ
Non Prof. KFT

14

Székesfehérvár

fedett

FS, SYS

Önkormányzat

Alba Volán SC

16

Pécs

nyitott

ST

Pécsi Sport Nonprofit ZRT

Pécsi Sport Nonprofit ZRT

17

Tatabánya

nyitott

ST

Önkormányzat

Goldfitt Kft

18

Zalaegerszeg

fedett

Zalaegerszeg Jégsportjáért
Alapítvány

Zalai Titánok Jégkorong Kft

19

Szombathely

nyitott

ST

SZOVA Zrt.

pályáztatás alatt

20

Kazincbarcikai Műjégpálya

nyitott

ST

21

Győri Jégcsarnok

fedett

FS

Önkormányzat

Győri Jégsportért Alapítvány

22

Dunaújvárosi Jégcsarnok

fedett

-

Önkormányzat

Uniszol Létesítmény-gazdálkodási Zrt

23

Kaposvári Jégcsarnok

fedett

-

CIB Lízing Zrt.

Kaposvári Jégcsarnok Kft

24

Paksi Műjégpálya

nyitott

-

Paksi Atomerőmű Zrt.

DC Dunakomp Plusz Kft

FS, ID

Jelmagyarázat: FS - műkorcsolya, ID - jégtánc, SYS - szinkronkorcsolya SS - gyorskorcsolya, ST - rövidpályás gyorskorcsolya
*29m x 60m pályaméret

Tagszervezeteink bérlőként használják a jégpályákat (kivéve Debrecen).
Az utánpótlás korosztályok az ún. jégidőhöz mind Budapesten, mind a vidéki városokban található létesítményekben a
jégkorong jelenléte és anyagi támogatottsága mellett rendkívül korlátozottan jutnak.
Komoly problémát jelent, hogy bár a hazai jégpályák száma akár megfelelőnek is tűnhet, azonban összehasonlítva a
jégkoronggal és a jégidőbeosztásokat országos szinten vizsgálva öt sportágunk az utánpótlás és tömegbázis növelésre

A sportág jelenlegi helyzete
A létesítmény-helyzet bemutatása

alkalmas, hasznos jégidőnek (délután 16:00 és 21:00 óra közötti időszakban) hozzávetőlegesen maximum 10%-át használhatja. A budapesti pályák esetében ez a százalékos mutató még alacsonyabb, hiszen a jégkorong edzések valamennyi
budapesti pályán (kivéve a Gyakorló Jégcsarnokot) kiteszik a hasznos jégidő csaknem teljes egészét.
Tüskecsarnok, KMH Sátor, Kisstadion, Jégpalota 1, Jégpalota 2, Pesterzsébet
Budapesti Jégpályák használata, korcsolya vs jégkorong sportági megoszlás szerint
Napok
„hasznos jég”
időszak

Sportág

16:00 - 23:00
Százalékban
kimutatva

Hé

Ke

Sze

Csü

Pé

Szo

Va

Jégkorong

29

31

31

36

28

13

9

MOKSZ

3

3

4

2

4

0

0

Jégkorong

91%

91%

89%

95%

88%

100%

100%

MOKSZ

9%

9%

11%

5%

12%

0%

0%

Jégkorong által használt összes jégidő egy héten:
MOKSZ által használt összes jégidő egy héten:

177 óra
16 óra

%-ban: 92%
%-ban: 8%

40

Jégkorong

35

MOKSZ

30
25
20
15
10
5
0

Hé

Ke

Sze

Csü

Pé

Szo

Va

b) a sportági szövetség versenyrendszerében, illetve a sportági szövetség nem versenysport jellegű programjai
során használt sportlétesítmények műszaki-technológiai állapota
Gyakorló Jégcsarnok, Budapest
Az olimpiai és az utánpótlás válogatott keretek által használt Gyakorló Jégcsarnok állapota az elmúlt évek fejlesztéseinek és ráfordításainak köszönhetően jelenleg szűkösen megfelelő. A csarnokból hiányzó kiegészítő helyiségek, funkcionális termek és felszerelések kialakítása és beszerzése folyamatban van. Szövetségünk együttműködve az NSK tervezési részlegével, napjainkban véglegesíti az EMMI támogatásból finanszírozott átalakításra vonatkozó terveket. Ezzel
a létesítmény alapvető hiányosságai megoldódnak, azonban további, sürgősen kezelendő komoly problémát jelent a
hűtőgépek és a jégkészítő gépeket kezelő megfelelő személyzet hiánya (szakmai és anyagi elismerés híján a területen
folyamatos a fluktuáció.
Egyéb pályák
Az országban található legtöbb pálya sajnos rossz állapotban van, a korábbi táblázatból látható módon számos nyitott
pályát használnak sportágaink, továbbá a rövidpályás gyorskorcsolyázáshoz biztonsági okokból kötelező ISU előírásként
használandó védőmatrac rendszer számos pályán nem áll rendelkezésre. Ennek orvoslására Szövetségünk a 2016. és
2017. évi KSF támogatás összegéből továbbadott támogatás keretében megkezdi a vidéki pályákon a matracrendszerek
cseréjét, korszerűsítését.
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c) a sportlétesítmény használatáért fizetendő díj átlagos mértéke az elmúlt 1 év és az elmúlt 4 év viszonylatában
A bérleti díjak alakulása a Gyakorló Jégcsarnokban és (2015-től) a Jégpalotában*
Időszak

Bruttó jégár/óra
Edzésjég

Bruttó jégár/óra
Versenyjég

Éves jégdíj

Évenkénti jégdíj
növekedés mértéke

2010. jan.1 - aug.31.

3 800 Ft

15 625 HUF

14 000 000 HUF

–

2011. jan.1 - aug.31.

6 250 Ft

2011. szept.1 – dec.31.

12 500 Ft

2012. jan.1 – jún.30.
2012. júl.1 – dec.31.

15 875 Ft

2013. jan.1 – máj.31.

22 225 Ft

2013. júl.1 – dec.31.

19.050 Ft

2014. jan.1 – dec.31.

21.000 Ft

2015. jan.1 – dec.31.

5 év alatti jégdíj növekedés:

21.000 Ft GYJCS
25.400 Ft JÉGPAL

22 500 HUF

30 000 000 HUF

214%

27 940 HUF

37 000 000 HUF

123%

28 910 HUF

53 000 000 HUF

143%

68 000 000 HUF

128%

41 300 HUF
41 300 HUF

86 000 000 HUF

126%

614%!!!

*Csak 2015-től

d) fejtse ki a sportág infrastruktúra-igényeit az egyes tagszervezeteknél folyó szakmai munka sajátosságaira
figyelemmel (hol tartja szükségesnek utánpótlás-nevelési központok létrehozását/meglévők felújítását, milyen sportági speciális fejlesztési igények merülnek fel a sportági infrastruktúra-fejlesztés során, számszerűsítve az infrastruktúra-fejlesztés igényeit)
Jelenleg számos városunkban kizárólag nyitott pálya áll (6db) sportágaink és tagszervezeteink rendelkezésére.
A vidéki (mind a fedett, mind a nyitott) pályák esetében a legfőbb gondot azonban mégis a rövid, korlátozott időszakban
történő üzemelés jelenti. Nyitott pályáknál ez nem több, mint 4 hónap (ugyanez az eset a fővárosi Városligeti Műjégpályával), fedett pályák esetében is elsődleges cél azonban a jelenlegi 8 havi üzemeltetés meghosszabbítása 10 hónapra.
A magyarországi jégpályákon hoki dominancia uralkodik, sportágaink lehetőségei jelentősen korlátozottak. (kivéve a
Gyakorló Jégcsarnok)

e) mutassa be a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket
Technikai feltételek
I. Létesítmények
1. a fenti táblázatban ismertetett, sportág szerint megadott méretű, professzionálisan üzemelő, az élsportot
szolgáló jégpálya
2. tornaterem a jégpálya területén (pontozásos ágazatunk sportágai részére minimum 4 méteres belmagasság
szükséges!)
3. konditerem a jégpályához közel (max. 4-5 perc séta)
4. balett terem
5. elméleti oktatóterem, legjobb a jégcsarnokban, esetleg max. 4-5 perc séta
6. orvosi-gyúró szoba a jégpályán
7. öltözők – higiénés helyiségek a használt létesítményekben
8. vagyontárgyak megőrzésére alkalmas sportszerraktár a jégpályán
9. irodák (sportigazgatói- szövetségi vezetőedzői edzői)

A sportág jelenlegi helyzete
A létesítmény-helyzet bemutatása

II. Felszerelések
1. Jégpálya felszerelései:
a. karbantartott és szakszerűen tartott „movable” palánkvédelem (ld fenti táblázat – rövidpályás
gyorskorcsolya és gyorskorcsolya)
b. professzionális jégfelújító-rendszer teljes felszereltsége és a sportágak igényeihez igazodó alkalmazása
(hűtőrendszer, jégfelújítógép ún. ROLBA, késélező, szélgyalu, klíma, stb.)
c. a sportágakat szolgáló videó rögzítő rendszer
d. kézi jégtoló, jelzőbóják, könnyen mozgatható víztároló hordó kiöntőedényekkel
e. pontozórendszer (FS, ID, SYS)
f. időmérő rendszer (ST, SS)
g. kivetítő (az idő-, és ponteredmények követéséhez)
h. hangosítás a jégfelület közelében és fénytechnika
e. forgópad (FS, ID, SYS – forgások speciális gyakorlása)
f. longe (ugrássegítő rendszer – FS)
2. Tornaterem a jégpálya területén
a bemelegítéshez, speciális edzéshez használható és az ahhoz szükséges felszerelésekkel, csúszásmentes és
meleg padozattal rendelkező helyiség – részletes felszereléshez sportágak közötti egyeztetés szükséges
3. Konditerem a jégpályához közel (max. 4-5perc séta)
a sportágaink erőfejlesztő gyakorlataihoz szükséges, speciális eszközökkel felszerelt temperált terem – részletes felszereléshez sportágak szakemberei közötti egyeztetés szükséges
4. Balett terem a jégpálya területén (FS, ID, SYS)
a pontozásos sportágak alapjait jelentő balett órák minőségi kivitelezéséhez létfontosságú a megfelelően felszerelt, tükörrel és balettrúddal ellátott terem használatának lehetősége
5. Elméleti oktatóterem
iskolarendszerű elrendezésben max. 20 fő oktatására alkalmas terem az oktatásokhoz, előadásokhoz szükséges felszerelésekkel (írásvetítő, digitális videó)
6. Orvosi-gyúró szoba: a sportágak veszélyességére tekintettel egy elsősegélynyújtásra alkalmasan felszerelt
orvosi szoba, amit a gyúrói és fizikoterápiás mobil kezelésekre kiegészítendő – részletes felszereléshez szakértői egyeztetés szükséges
7. Öltözők: a létszámnak megfelelő számú zárható öltözőszekrényekkel történő ellátása, szellőztethetővé tétele;
a fürdők és WC-k higiéniájának folyamatos biztosítása
8. Sportszerraktár: a sportágak felszereléseinek biztonságos raktár és szekrények biztosítása a kizárólagosság
biztosítása az anyagi felelősség jogszerű vállalásához – részletes igényhez a sportágak közötti egyeztetés
szükséges
9. Sportiroda: irodai felszerelés a szakági adminisztratív munka ellátására, számítógéppel, többfunkciós nyomtatóval, stabil internet és telefonvonallal
III. Versenyzők sportfelszerelései:
1. Egyéni biztonsági felszerelések (ST, SS – gyorskorcsolya szakágak esetén):
• vágásbiztos futóruha (versenyre és edzésre)
• fejvédő
• vágásbiztos kesztyű, zokni
• vágásbiztos nyakvédő
2. Egyéni felszerelések:
• korcsolyacipő, méretre készített
• korcsolyapenge
• korcsolya élezőgép
• korcsolya élezőkő
• korcsolya ívmérő óra
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• kűrruha (FS, ID, SYS)
3. Csapatfelszerelések (edzőkkel, vezetőkkel):
• egységes ruházat (verseny, edzés, hivatalos megjelenés)
• egységes utazótáskák
• korcsolya ívezőgép
• felszerelések funkcionális edzésekhez
IV. Edzők eszközei:
1. Szakirodalomhoz való hozzáférés biztosítása (írott és elektronikus formában)
2. mobiltelefon, mobilinternet
3. laptop + nyomtató, táblagép
4. mobil időmérő-felszerelés, stopperórák

1.3. Finanszírozás
a) működési jellegű költségeinek, bevételének bemutatása (Ft)
Tárgyév adatai korrigálva a hátralévő időszak tárgyadatával
Bevételek

EMMI támogatás

Teljes összeg

Ténylegesen befolyt

595,000,000

595,000,000

73,125,000

21,938,000

1,950,000

1,950,000

0

0

Versenyekre fordított összeg

191,000,000

5,272,000

5,272,000

(ebből a rendezés költségei)

18,000,000

475,400

475,400

675,822,400

624,635,400

MOB támogatás
Saját tevékenység bevétele ( tagdíjak)
Szponzorációs, önkormányzati bevétel
Egyéb támogatás
Egyéb bevételek
Összesen:

Kiadások

Személyi kiadások *

167,000,000

(ebből edzők és bírók bére)

53,000,000

(ebből irodai és egyéb személyzet bére)

70,000,000

Egyéb dologi kiadások

317,822,400

Összesen:

675,822,400

* a személyi kiadások a számlás tételeket is tartalmazzák

1.4. Verseny- és élsport
a) a felnőtt – szenior – versenyrendszer bemutatása
ISU nemzetközi versenyrendszer
ISU Felnőtt Bajnokságok

FS + ID

SYS

ST

SS

ISU Felnőtt Európa-bajnokság

évente

évente

évente

évente

ISU Felnőtt Világbajnokság

évente

évente

évente

évente

Téli Olimpiai Játékok

négy évente

-

négy évente

négy évente

Felnőtt Grand Prix sorozat
(6 állomás + 1 döntő)

évente
(VB eredmény alapján)

-

-

-

Felnőtt Világkupa sorozat
(6 állomás + 1 döntő)

-

-

évente
(VB eredmény alapján)

-

Jelmagyarázat: FS - műkorcsolya, ID - jégtánc, SYS - szinkronkorcsolya, ST - rövidpályás gyorskorcsolya, SS - gyorskorcsolya

A sportág jelenlegi helyzete
Verseny- és élsport

1. MOKSZ rendezésű Országos Bajnokságok
• Rövidpályás Gyorskorcsolya Országos Bajnokság (férfi, női, váltó és összetett eredményhirdetés)
• Gyorskorcsolya Országos Bajnokság (férfi, női, sprint és összetett eredményhirdetés)
• Műkorcsolya Országos Bajnokság (férfi és női verseny a Visegrádi Négyek szövetségeivel közös rendezésben,
immár negyedik éve)
• Jégtánc Országos Bajnokság (a Visegrádi Négyek szövetségeivel közös rendezésben, immár negyedik éve)
• Szinkronkorcsolya Országos Bajnokság
2. MOKSZ rendezésű nemzetközi események
• Csizmadia Kupa – Rövidpályás Gyorskorcsolya nemzetközi verseny
• Mikulás Kupa – Műkorcsolya és jégtánc verseny (10. alkalom)
• Pannónia Kupa– Rövidpályás Gyorskorcsolya (európai regionális verseny, a Danubia Kupa sorozat egyik állomása)
3. MOKSZ támogatású, tagszervezetek által rendezett nemzetközi események
• Mikulás Kupa – Rövidpályás Gyorskorcsolya
• Jégvirág Kupa – Műkorcsolya
• Tisza Kupa – Rövidpályás Gyorskorcsolya
• Sportország Kupa – Műkorcsolya
• Budapest Kupa – Szinkronkorcsolya
• Avas Kupa – Műkorcsolya
4. Tagszervezeti szervezésű egyéb versenyek
• Kelet-Magyarország Kupa – regionális klub verseny
• Vidékbajnokságok újra beindítása

b) a versenyengedéllyel rendelkező versenyzői adatok bemutatása (külön bemutatva a parasportolókat is)
2016. július 1. állapot szerint:
Versenyengedéllyel rendelkező korcsolyázók száma összesen:
Felnőtt versenyengedéllyel rendelkező korcsolyázók száma:
Utánpótlás korú versenyengedéllyel rendelkező korcsolyázók száma:

659
87
572

A parasportolók nem Szövetségünk, hanem a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség nyilvántartásában szerepelnek.

c) igazolási, átigazolási szabályok és a sportügynökök tevékenysége
Az igazolás és átigazolás a MOKSZ sportágaiban az igazolási/átigazolási szabályzat alapján történik. A versenyzők leigazolása ingyenes, egyesületi igénylés alapján az év bármely időszakában kérelmezhető megfelelően kitöltött és ellenjegyzett nyilvántartólap és kék tagsági könyv alapján, kiskorúak esetében szülői jóváhagyással.
A Szövetség vagy tagszervezet által szervezett versenyen csak leigazolt, versenyengedéllyel rendelkező sportolók vehetnek részt. A versenyengedély díja 2000 Ft/év. Az igazolt sportoló az ISU (Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség) versenyszabályában foglaltak alapján – melyhez a magyar szabály is igazodik – egy idényben (május 31. – április 30.) csak
egy és ugyanazon tagszervezet színeiben versenyezhet.
Átigazolást - a megfelelően benyújtott kérelem alapján - az Átigazolási Bizottság végzi minden év május 1. és 31. között.
Az átigazolás díja folyó év június 31-ig 14 éves kor alatti sportoló esetén 5.000 Ft, felette 10.000 Ft, jelenleg. Az átigazolási díj a MOKSZ Elnöksége által kerül megállapításra.
Sportügynöki tevékenység sportágainkban jelenleg nincsen.
Fontos dátumok:
Felkészülési- és versenyszezon:
Átigazolási időszak:

minden év május 1. – április 30.
minden év május 1-31.
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d) a versenynaptár tervezési és megvalósítási folyamatának leírása, kiemelve a sportágspecifikus sajátosságokat
Szövetségünk versenynaptárát az ISU által meghirdetett ISU bajnokságok és egyéb, meghatározó sportági versenyidőpontok figyelembe vételével állítja össze és hirdeti meg.
Az ISU valamennyi tagszövetségének be kell jelenteni a következő szezonban rendezni kívánt nemzetközi versenyeinek
helyszínét és pontos időpontját, melyek figyelembe vételével állítja össze az ISU júniusban a következő szezon versenynaptárját.
A gyorsasági ágazatban regionális, illetve európai naptáregyeztető találkozókra kerül sor, ahol összehangolják a javasolt
programokat.
Rendezendő ISU naptáros versenyek bejelentési határideje:
• március 15. – Pontozásos ágazat
• június 1. – Gyorsasági ágazat
Az ISU nemzetközi versenynaptár lezárása után, a két hazai sportigazgató egyeztetése alapján – figyelembe véve a
tagszervezeti és egyéb hazai MOKSZ rendezésű eseményeket – kitűzésre kerülnek a célversenyek, korosztályos Magyar
Bajnokságok és egyéb MOKSZ által támogatott események. A naptár elkészültét követően az Elnökség határozattal fogadja el a szezon versenynaptárát.
Sportágaink sajátosságai között mindenképpen megemlítendő hogy felkészülési és versenyszezonunk a nyári sportágaktól eltérő módon két naptári évet ölel fel, hiszen az adott év májusától a következő év áprilisáig tart, valamennyi
kontinens- és világesemény a szezon második felében, tehát január és március között zajlik le.
Rövidpályás gyorskorcsolya sportágunk esetében a világkupákon történő jó szereplés azért rendkívül fontos, mert a
Világbajnokságon történő a világkupa eredmények a legmeghatározóbb feltétele.

1.5. Utánpótlás-nevelés
a) az utánpótlás korosztályok sportági versenyrendszerének bemutatása (országos korosztályos versenyrendszerek száma, struktúrája, regionális bajnoki rendszer struktúrája, sportszakmai bonyolítási rendje)
A JELENLEGI ISU VERSENYRENDSZER BEMUTATÁSA
ISU Junior Versenyek

FS + ID

SYS

ST

SS

ISU Junior Európa-bajnokság

-

-

-

-

ISU Junior Világbajnokság

évente

évente

évente

évente

Ifjúsági Téli Olimpiai Játékok

négy évente

-

négy évente

négy évente

Junior Grand Prix sorozat
(7 állomás + 1 döntő)

évente (VB eredmény
alapján)

-

-

-

Junior Világkupa sorozat
(3 állomás)

-

-

-

évente

Jelmagyarázat: FS - műkorcsolya, ID - jégtánc, SYS - szinkronkorcsolya, ST - rövidpályás gyorskorcsolya, SS - gyorskorcsolya

A sportág jelenlegi helyzete
Utánpótlás-nevelés

Gyorsasági ágazat versenyrendszerének bemutatása:
1. Diákolimpia
Jellemzői:
• területi és országos döntő
• I-VI. korcsoportot felölelő versenyrendszer (általános iskola 1. Osztálytól középiskola 4. osztályig)
• Életkornak megfelelő távok
• koordinációs képességfejlesztést célzó gyakorlatsorok az I-II. korcsoportokban (ez a 2016-17-es szezontól kerül
bevezetésre)
2. Utánpótlás Országos bajnokságok
Jellemzői:
• Junior F-E-D-C-B-A korosztályok
• Életkornak megfelelő távok
• koordinációs képességfejlesztést célzó gyakorlatsorok a Junior F-E korcsoportokban (ez a 2016-17-es szezontól
kerül bevezetésre)
3. Danubia Kupa sorozat
Jellemzői:
• Junior F-E-D-C-B-A korosztályok
• Hazai és külföldi fordulók
• koordinációs képességfejlesztést célzó gyakorlatsorok a Junior F-E korcsoportokban (ez a 2016-17-es szezontól
kerül bevezetésre)
• 6 fordulós versenyrendszer Európa Kupa döntővel a 6. Forduló végén
4. Európa Kupa
Jellemzői:
• Danubia Kupa sorozat európai döntője
• Junior F-E-D-C-B-A korosztályok
• Korcsoportonként a legjobb 6 versenyző képviselteti magát különböző országokból
5. Tagszervezetek által rendezett hazai versenyek
Jellemzői:
• Junior F-E-D-C-B-A korosztályok
• Egyéni specifikációk lehetnek a versenykiírásban (MOKSZ által felügyelve)
• koordinációs képességfejlesztést célzó gyakorlatsorok a Junior F-E korcsoportokban

b) a versenyengedéllyel (és amennyiben a sportági szövetség azt lehetővé teszi, a konkrét feltételek ismertetése
mellett a rajtengedéllyel) rendelkező utánpótlás-korú sportolókkal kapcsolatos főbb számszerűsíthető mutatók bemutatása; száma (külön bemutatva a parasportolókat is)
Versenyengedéllyel rendelkező utánpótlás-korú sportolók száma
Sportág

Fiú

Lány

ST

Rövidpályás gyorskorcsolya

67

63

SS

Gyorskorcsolya

25

28

FS

Műkorcsolya

14

170

ID

Jégtánc

11

26

SYS

Szinkronkorcsolya

2

166

119

453

ÖSSZES UTÁNPÓTLÁS

572
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c) igazolási, átigazolási szabályok, a kiskorúak védelme érdekében meghozott sportági szövetségi szintű intézkedések bemutatása
Jelenleg alkalmazott szabályzataink nem térnek ki a nevelő egyesületek témakörére.
Szövetségünk két fő elemre koncentrál a kiskorúak védelme érdekében:
• Legfontosabb feladatunk a szabad átjárhatóság biztosítása az utánpótlás korú versenyzők számára a tagszervezetek között anélkül, hogy sérüljön a versenyző érdeke, és ezzel fejlődését megakadályoznánk. (iskolaváltás,
lakóhely váltás, stb.)
• Feladatunknak tekintjük a nevelő tagszervezet védelmét, annak a tagszervezetnek, ahonnan távozik az utánpótláskorú versenyző Szövetségünk még további két évig biztosítja a versenyző után járó továbbadott támogatás
formájában folyósított támogatást.
Támogatási rendszerünkben meghatározó módon a legfiatalabb versenyzők költségeit kívánjuk csökkenteni (jégdíj, edzői,
versenyeztetési és sportruházati költségek).

d) utánpótlás-nevelés
„Van” helyzet/fő:
Gyorsasági ágazat

Pontozásos ágazat

Összesen

UP korú versenyzők:

183

389

572

Az ágazatban működő tagszervezetek:

16

28

44

Az ágazatban tevékenykedő edzők:

27

56

83

Az utánpótlás nevelés stratégiai célkitűzései és feladatai a 3. pontban kerülnek kibontásra

1.6. Testnevelés, iskolai fizikai aktivitás és diáksport,
valamint, felsőoktatási (egyetemi/főiskolai) sport
a) a testnevelés és sport műveltségterületen implementálható sportági programok bemutatása
Szövetségünknek jelenleg nincs ilyen programja.

b) versenyrendszerben részt vevő sportszervezetek és az oktatási intézmények közötti együttműködések bemutatása
Helyi szinten valósul meg.
Információink szerint a Magyar Olimpiai Bizottság Életút programja, valamint az EMMI Sportcsillagok Ösztöndíja is hozzájárul a korcsolyasport és az oktatási intézmények jó kapcsolatához.
Vidéki tagszervezeteink rendszeresen szerveznek sportnapot sportágaink bemutatására, népszerűsítésére.
Pécsett már évek óta működik egyesületi típusú sportiskolai rendszerben a gyorskorcsolya. Jászberényben 2007 óta
zajlik közoktatási típusú sportiskolai képzés keretén belül korcsolyaoktatás.

A sportág jelenlegi helyzete
Testnevelés, iskolai fizikai aktivitás és diáksport, valamint, felsőoktatási (egyetemi/főiskolai) sport

A MEFS és a MOKSZ között az elmúlt években kiváló kapcsolat alakult ki, amelynek eredményeként versenyzőink (FS, ID,
ST, SS) visszatérően képviselték hazánkat az alábbi eseményeken:
•
•
•
•

EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál)
WYOG (Ifjúsági Téli Olimpiai Játékok)
Téli Univerziádé
Főiskolai Világbajnokság

c) a tehetséggondozást szolgáló és kettős karrier programok helyzete a sportágban
Jelenleg tagszervezeti és/vagy szövetségi foglalkoztatásban tevékenykedő volt sportolóink:

2010 után

Név

Sportág

Szabó Krisztián

Foglalkoztatása
Tagszervezet

MOKSZ

ST

SZKE

UP Edző

Gulyás Erika

SYS

MJV

Felnőtt SYS VÁL edző

Gór-Sebestyén Júlia

FS

SKSE

Felnőtt FS VÁL edző

Elek Attila

ID

SOI

-

Tóth Ágota

SS

TDKE

-

Szöllősi Szabolcs

SS

-

SS vezetőedző

Lajtos Szandra

ST

SZKE

-

Jelmagyarázat: FS - műkorcsolya, ID - jégtánc, SYS - szinkronkorcsolya, ST - rövidpályás gyorskorcsolya, SS - gyorskorcsolya

d) a lemorzsolódás kezelése a sportágban, átjárhatóság a szabadidős sport irányába
Lemorzsolódás
Óriási problémát jelent, hiszen mind az élsportban, mind az utánpótlás sportban szűk a versenyzői létszámunk. A korábbi
versenyzői létszámot növelő programjaink sajnos eddig nem érték el céljukat.
Átjárhatóság
A szabadidős (rekreációs) és a versenysport közötti átjárhatóság minden irányban biztosított.
A jelenlegi gazdasági helyzet, a felgyorsult életritmus, illetve a családok korlátozott anyagi lehetőségei egyre kevésbé
kedveznek a versenysportnak. Különösen érezhető ez az utánpótlás korosztályokban, ahol mind a magas jégbérleti díj,
mind a korlátozottan (jégkorong dominancia) és nem megfelelő időpontban (tanítási időn kívül eső) rendelkezésre álló
jégidő, továbbá a magas járulékos költségek nehezítik a sporttevékenységet.

e) a sportági versenyrendszerek és a diákolimpiai versenyrendszer kapcsolatrendszere, sportági sajátosságok
bemutatása (ideértve a sportági szövetség által a diákolimpia rendszerén kívül, de a köznevelés intézményrendszerében részt vevők részvételével szervezett sportági szövetségi programok, versenyek bemutatását)
Diákolimpiát eddig csak a két gyorsasági sportágunk rendezett, mely bajnokságban a speciális gyorskorcsolya használata nem megengedett. A rövidpályás gyorskorcsolyában már nagy hagyományra tekint vissza a verseny, a korcsolyasport
népszerűségét bizonyítja, hogy a magas létszámú mezőnyben találkozhatunk egyébként görkorcsolyázó, hokis és egyéb
sportágakat űző gyerekekkel is.

f ) a sportági versenyrendszerek és az egyetemi-főiskolai versenyrendszer kapcsolatrendszere, sportági sajátosságok bemutatása, továbbá a sportág és a szervezett hallgatói szabadidősport programok közötti szakmai
kapcsolatrendszere bemutatása
A jelenlegi – relatív alacsony – versenyzői létszám miatt hazai egyetemi és főiskolai bajnokságok lebonyolítására ezidáig
nem került sor.
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Az Univerziádékon és Egyetemi Világbajnokságokon azonban sikeresen és eredményesen képviselik hazánkat versenyzőink.

g) együttműködés a diák- és hallgatói, valamint a szabadidősportért, tömegsportért felelős szervezetekkel
Szövetségünknek jelenleg nincsen rendszerszintű együttműködése szabadidősport-, és tömegsport szervezetekkel.

1.7. Oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés, képesítések a sportágban
a) a sportszakember (edzők és versenybírók, technikai személyzet) háttér bemutatása (számszerűsíthető mutatók, alap-, közép-, és felsőfokú végzettségűek szerinti bontásban – külön bemutatva az egyetemi/főiskolai
végzettséggel rendelkező szakembereket, az OKJ rendszerében végzett szakembereket, külön megjelölve a
nemzetközi bírókat is.
A MOKSZ sportszakember hátterére vonatkozó adatok
(edzők, egyéb sportszakemberek tekintetében)
Sportágainkban dolgozó edzők száma:

83 fő

Kiemelt Edző Program

3 fő

Egyetemi végzettség:

11 fő

Főiskolai végzettség:

11 fő

OKJ:

41 fő

Egyéb vagy folyamatban lévő képesítések:

17 fő

Hazai bírói testület (2 ágazat) létszáma:

68 fő

ISU Bajnoki bírók és technikai szakemberek:

24 fő

Nemzetközi bírók és technikai szakemberek:

33 fő

Nemzeti bírók és technikai szakemberek:

11 fő

2016 szeptember elsején kezdte meg munkáját a MOKSZ megújult bíróbizottsága, amelynek feladata a két ágazat öt
sportágának bírói és versenyirodai tevékenységének összehangolása és összefogása.

b) a sportszakember képzés és továbbképzés helyzete (OKJ-s, egyetemi/főiskolai, magyar, illetve nemzetközi
szövetség által szervezett képzések)
Hazai
A jelenlegi helyzet tarthatatlan, sürgős átalakításra szorul. A területre vonatkozó stratégiai céljaink a 3.7 pontban kerülnek ismertetésre.
Nemzetközi
Az ISU képzése jól működik, évenkénti szemináriumokat biztosít a sportszakemberek számára, amelyen Szövetségünk
valamennyi sportágának szakemberei képviseltetik magukat.

A sportág jelenlegi helyzete
Oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés, képesítések a sportágban

A bírói és technikai szakemberek képzések általában nemzetközi szemináriumokon történnek. Sportszakembereink ISU
előírás szerint két év hazai gyakorlatot, illetve az ISU által minősített képzést követően léphetnek nemzetközi színtérre,
ahol képesítésüket az ISU szabályokban lefektettetek szerint, adott időközönként frissíteni kell a nemzetközi körforgásban történő aktív tevékenykedés fenntartásához. A magasabb szintre történő tovább lépéshez újabb képzésen és
vizsgákon kell szakembereinknek részt vennie.

c) a sportági szövetség szerepe a sport területén folyó képzési programokban (a jelenlegi feladatok és a tervezett
jövőkép ismertetése)
Jelenleg a hazai sportszakember képzés színvonala és minőségi sportszakmai háttere jelentős hiányosságokkal bír. Lehetőség van felsőfokú illetve középfokú edzői, sportoktatói, szakedzői képesítés megszerzésére, azonban ezen képzések
a Testnevelési Egyetemmel és a Magyar Olimpiai Bizottsággal folyó egyeztetések alapján is korszerűsítésre szorulnak
összehangolva a nemzetközi szintekkel és elvárásokkal.
A nemzetközi sportszakemberképzés területén a bírói testület képzése rendszerezett, megfelelően felépített, azonban
az edzőképzés területén korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre.

d) a sportági szövetség képesítési szabályzatának ismertetése a sportági képzés, továbbképzés szempontjából, különös figyelemmel a sportszakember sportági szintű meghatározására, és az egyes korosztályokban a
sporttevékenység ellátásához szükséges képesítési szint ismertetésére
Jelenleg ilyen szabályozás nincs, a kidolgozása folyamatban van.

e) önkéntesek jelenléte a sportágban (önkéntesek száma, életkora, képzése)
Jelenleg sportágaink területén az önkéntes tevékenységet kizárólag a versenyek rendezése során vesszük igénybe. Az
önkéntesek bevonása terén nem rendelkezünk nagy múlttal, azonban elmondható, hogy a 2008. évi Szinkronkorcsolya
Világbajnokság óta visszatérően és egyre komolyabb mértékben nyúlunk az önkéntesek bevonásához.
MOKSZ szervezésű világeseményeken foglalkoztatott önkéntesek létszámai
Esemény

Önkéntesek száma

ISU Gyorskorcsolya Európa-bajnokság 2012

10

Műkorcsolya Mikulás Kupa 2013

5

ISU Short Track Világbajnokság 2013

90

ISU Műkorcsolya Európa-bajnokság 2014

204

Műkorcsolya Mikulás Kupa 2014

10

Műkorcsolya Mikulás Kupa 2015

20

ISU Junior Műkorcsolya Világbajnokság 2016

78

ISU Szinkronkorcsolya Világbajnokság 2016

92
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1.8. Egészségvédelem a sportág révén
a) a szabadidősportban való részvételt fokozó kezdeményezések, programok bemutatása
Elmúlt évek szabadidősport rendezvényei:
Téli Sportágválasztó (2014, 2015)
MOKSZ valamennyi sportágának megjelenése, sportági bemutatók kivitelezése, fellépések, interjúk, válogatott edzőinkkel és sportolóinkkal történő személyes találkozási lehetőség biztosítása, felszerelések kipróbálásának lehetősége, alap
korcsolyaoktatás bemutatása, kipróbálása.
A Sport Legyen a Tiéd (2015)
EMMI kezdeményezésű program, a MOKSZ a jégpályákkal bíró városokban zajló rendezvényeken utánpótlás válogatott
és tagszervezeti edzők bevonásával képviseltette magát.
GyereKorizni! Program (2013, 2014, 2015)
Célja a 4-7 éves korú gyerekek korcsolya sporttal történő megismertetése és megszerettetése, ezt követően a versenyrendszerbe történő bevonása
Korcsolya gála (2014)
Sikeres kezdeményezés, MOKSZ szervezésű, a téli időszakra időzített gála, felvonultatva valamennyi sportágunk képviselőit.
A korcsolya sportokat népszerűsítjük egyéb bemutatókon és rendezvényeken is. Üdvözöljük, hogy egyre több városban,
településen, illetve a fővároson belül is egyre több helyszínen van mód – még ha csak időszakosan is – mobil jégpályán
ismerkedni a korcsolyázással. Továbbra is lehetőséget biztosítunk a rekreációs korcsolyázásra, versenyzésre.

b) az egészségfejlesztő fizikai aktivitást/testmozgást szolgáló programok jelenléte a sportágban általában
A fentiekre specifikált programunk jelenleg nincsen.

c) az aktív időskor és generációk közötti párbeszéd a sportágban (felnőttek egészségfejlesztő testmozgása, családi sport, generációk közötti sport, szenior sport)
A korcsolyasport az egyedüli olyan téli sportnak mondható tevékenység, amit több generáció is űzhet, gyakorlatilag korhatár nélkül. Mivel télen az időjárási tényezőknek köszönhetően a szabadban történő sportolási lehetőségek korlátozott
számban állnak rendelkezésre, így a korcsolya sportban rendkívüli lehetőségek rejlenek a felnőtt sportolás és a családi
ill. generációkat összefogó sport területén is.
A szabványtól eltérő, kisebb méretű jégpályák megszaporodása rendkívüli lehetőségeket nyújt a fentiek kiszolgálására,
amire a közönség részéről is jelentős fogadókészség jelentkezik.

d) a sportot rekreációs céllal űzők száma, alakulása
A rekreációs tevékenység főként a pontozásos ágazatra jellemző. Minden évben megrendezésre kerülnek a sportot rekreációs céllal űzők országos bajnokságai.
A 2015-16. évi szezonban rekreációs kategóriában indult versenyzők száma: 102 fő

e) együttműködés a szabadidősport, tömegsport-szervezetekkel, helyi önkormányzatokkal.
Jelenleg nincs intézményesített kapcsolatunk a szabadidősport-, és tömegsport szervezetekkel, kivéve a Téli Sportágválasztót.
Vidéken többnyire jól kialakult és működő kapcsolat van a helyi önkormányzatok és a városban tevékenykedő tagszervezet(ek) között. Ez sajnos nem mondható el a Főváros esetében, hiszen Szövetségünk és a Fővárosi Önkormányzat közötti
kommunikáció rendkívül korlátozott.

A sportág jelenlegi helyzete
Társadalmi befogadás a sportágban és a sportág által

1.9. Társadalmi befogadás a sportágban és a sportág által
a) fogyatékossággal élők helyzete a sportágban (adaptált fizikai aktivitás, adaptált sport);
A fogyatékkal élők sportszervezeteivel (MSOSZ, FONESZ) jó a kapcsolat. Szakmai tapasztalataink megosztásával,
szakemberek biztosításával, versenyek lebonyolításához nyújtott segítséggel (pl. jégidő támogatás, technikai és
informatikai felszerelések biztosítása) támogatjuk a fogyatékosok sportját, valamint fogyatékos versenyzők találkoznak
versenyzőinkkel, ami mindkét fél számára tanulságos és pozitív élményt nyújt.
Segítjük és támogatjuk a területen dolgozó edzők munkáját, bevonva őket a MOKSZ szakmai és gyakorlati képzéseibe,
akár közös programokkal.

b) a nők helyzete a sportágban (képviselet)
Büszkék vagyunk arra, hogy Regőczy Krisztina egykori világbajnok, olimpiai ezüstérmes sportolónk meghatározó szerepet tölt be az ISU-ban (Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség) mint Figure Skating Sport Director, továbbá a MOB Nők a
Sportban bizottságának elnöke.
Versenybírónk között – különösen a pontozásos ágazatban – a nők vannak többségben.

c) a kisebbségek, a veszélyeztetett vagy más hátrányos helyzetben lévő csoportok helyzete a sportágban
A sportágainkat űző versenyzők összetételére sajnos jellemző, hogy az anyagi helyzet meghatározó szerepet tölt be, hiszen a költséges létesítménybérlet illetve a nélkülözhetetlen felszerelésekkel járó kiadások gyakran lehetetlenné teszik,
hogy mindenki számára elérhető legyen a korcsolyázás.

d) a határon túli magyarok sporttevékenységének támogatása (szakmai együttműködések, programszervezés)
Évek óta szoros kapcsolatot ápolunk az erdélyi korcsolyázó klubokkal, közös versenyek, közös edzőtáborok jellemzik
együttmüködésünket.
Főként a gyorsasági vonalon, meghatározó regionális tevékenység folyik, ennek két alap pillére a 2003 óta ISU Fejlesztési Program támogatásával működő kelet-európai regionális edzőtábor sorozat, illetve a minden szezonban hat
eseményből álló Danubia Open sorozat.

1.10. Az erőszak és az intolerancia megelőzése
és az ellenük folytatott küzdelem a sportágban
a) nézők által elkövetett erőszakos cselekmények és rendbontások statisztikai bemutatása az elmúlt 4 év vonatkozásában
Sportágainkban eddig nem fordult elő ilyen.

b) a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formáinak és megnyilvánulásainak helyzete, valamint az ilyen jelenségek elleni sportági szövetségi szintű fellépés eszközeinek ismertetése
Sportágainkban eddig nem fordult elő ilyen.

c) a sportági biztonsági szabályzat elfogadásának időpontja, biztonsági felelős személyének megjelölése, feladatkörének leírása
Szövetségünk biztonsági szabályzata jelenleg kidolgozásra vár.
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d) a sportági szövetség és a szurkolók kapcsolatrendszerének bemutatása
Sportágaink jellegéből fakadóan eddig nem alakultak szurkolói csoportok, szövetségünk nem foglalkozott a szurkolókkal
történő kapcsolatápolással.

1.11. A dopping elleni küzdelem a sportágban
és a sportfegyelmi felelősség rendszere
A phjongcshangi téli olimpiai játékok közeledtével a doppingellenes tevékenységünket tovább erősítjük. Célunk tájékoztatók, informatív előadások sűrűbb rendezése, és a szövetségünk által hivatalosan kért mintavételek számának jelentős
növelése.
Doppingellenes tevékenységünk összhangban van mind a Nemzetközi Szövetség, mind a Magyar Antidopping Csoport
előírásaival.
Sportágainak életében is kiemelt fontosságú a tiszta sport, ezért az Olimpiát megelőzően a doppingellenes tevékenységgel összefüggő, a mai technikai lehetőségek teljeskörű kihasználására szeretnénk ösztönözni sportolóinkat (holléti
információk applikációkon keresztüli feltöltése, WADA listák online követése, stb.)
Doppingellenes tevékenységünk céljai között szerepel versenyzőink Korszerű táplálkozásra nevelése (kapcsolódás a hazai
utánpótlás-neveléssel), illetve a „tiszta” doppingmentes él-, és szabadidősport biztosítása, az antidopping témakörének
beépítése az edzőképzésbe.
Szövetségünk háromtagú Fegyelmi Bizottsága a 2016. évben átdolgozta a korábbi fegyelmi szabályzatot, amely az Elnökség által elfogadásra került. Ehhez szorosan kapcsolódik a jelenleg még kidolgozás alatt álló Etikai Kódex, amelynek
szükségességét az elmúlt évek során több alkalommal is éreztük. Az Alapszabályunk szerint a fegyelmi ügyeket első
fokon a Fegyelmi Bizottság, másodfokon pedig az Elnökség tárgyalja.

a) a doppingolás elleni küzdelemmel összefüggő szövetségi gyakorlat ismertetése (statisztikai adatokkal alátámasztott módon annak bemutatása, hogy a sportágban az elmúlt 4 évben hány doppingeset történt, azokkal
kapcsolatban milyen szankciók kerültek alkalmazásra)
Sportágainkban soha nem történt még doppingvétség és eltiltás sem.
2015-ben Liu Shaoang, ST – ’missed test’ – doppingeljárás nem indult
2015-ben 4 korábban válogatott sportoló nem jelentette be hivatalosan a MACS felé sportpályafutása és kerettagsága
szüneteltetését, melyet utólag a sportolók igazoltak, így doppingeljárás ellenük sem indult. Érintett sportolók:
•
•
•
•

Forgó Kristóf – FS
Kónya Zsófia – ST
Béres Bence – ST
Lykovcán-Tóth Ágota - SS

b) a sportági szövetség doppingellenes szakmai programjának rövid bemutatása (az elmúlt évi beszámoló kivonatolásával), továbbá a jövő évi tervek ismertetése
Állandó feladatainknak tekintjük:
•
•
•
•

megfelelő kommunikáció
helyes táplálkozás, dietetika
random drog- és doppingtesztek elvégzése
adminisztratív kötelezettség nyomonkövetése

A sportág jelenlegi helyzete
A sportversenyek integritása

c) a sportági szövetségi doppingellenes szabályzat elfogadásának időpontja, a sportági szövetségi doppingellenes koordinátor megjelölése, feladatkörének bemutatása;
Doppingellenes szabályzatunk elfogadása: 2015.11.25.
Jelenleg nem rendelkezünk külön erre a feladatra kijelölt koordinátorral. Sportágaink válogatott kereteire vonatkozó
sportegészségügyi feladatok ellátásaira dr. Tállay András a megbízott személy.

d) annak statisztikai bemutatása, hogy a sportági szövetség és a sportági szövetség tagszervezetei az elmúlt 4
évben hány alkalommal vettek részt a HUNADO által szervezett felvilágosító, nevelő célokat szolgáló országos konferencián, továbbképzésen
Tagszervezeteink minden évben részt vesznek a HUNADO által szervezett felvilágosító, nevelő célokat szolgáló országos
konferencián, továbbképzésen, amelyet keretedzőink számára Szövetségünk kötelezővé tesz. A konferencia információiról összefoglalót készítenek edzőink, amelyet eljuttatunk versenyzőinknek is, valamint közzé tesszük Szövetségünk
honlapján is.

1.12. A sportversenyek integritása
a) annak statisztikai bemutatása, hogy a sportági szövetség az elmúlt 4 évben hány alkalommal gyakorolt sportfegyelmi jogkört a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben
Az elmúlt 4 évben összesen egy fegyelmi eljárát kellett lefolytatnunk.

b) a match-fixing (fogadási csalás) ellen, a transzparens, átlátható gazdálkodás biztosítása érdekében bevezetett
sportági szövetségi szintű intézkedések bemutatása
Sportágainkra nem jellemző a fogadási tevékenység.

1.13. Együttműködés és kommunikáció, stratégai szakmai partnerségek,
(info)kommunikációs és marketing lehetőségek
Az elmúlt években a hazai rendezésű világesemények kapcsán folytattunk marketing tevékenységet:
•
•
•
•
•

2012 – Gyorkorcsolya Európa-bajnokság, Budapest
2013 – Rövidpályás Gyorskorcsolya Világbajnokság, Debrecen
2014 – Műkorcsolya és Jégtánc Európa-bajnokság, Budapest
2016– Junior Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság, Debrecen
2016 – Szinkronkorcsolya Világbajnokság, Budapest

Megtartva korábban kialakított kommunikációnk alapjait, a 2016-17-18-as szezonokban célunk a sokkal hatékonyabb
külső és belső kommunikáció elérése.
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Marketing
a. Sportágaink hatékony népszerűsítése hazánkban
b. Sportági versenyeink szervezési-rendezési színvonalának növelése, eseményekké történő átalakítása (különös tekintettel az Országos Bajnokságokra)
c. A nézőközönség létszámának növelése
d. Hosszútávú szponzori együttműködések kialakítása
e. A szövetségi kommunikáció fejlesztése, szövetségi kapcsolattartás hatékonyabbá tétele (mind tagszervezeteinkkel,
mind nézőközönségünkkel, szurkolóinkkal)
PR, Kommunikáció
A területre vonatkozó feladatokra vonatkozóan külső szerződéses partner bevonásával sikerült a korábbi stratégiában
szereplő rövidtávú céljainkat teljesíteni.
Az M4 ’Élen állunk’ havi magazinműsor hiánypótlónak bizonyult sportágaink kommunikációjának terén.
PR és kommunikációs munkatársunk tevékenységével jelentősen növekedett jelenlétünk a médiában.

4. Összehasonlító diagram a sportágak
megjelenésszámáról havi bontásban

Az Observer által készített Összehasonlító diagram a sportágak megjelenésszámáról havi bontásban (2015-2016)
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Sportágaink nemzetközi helyzete
Együttműködés és kommunikáció, stratégai szakmai partnerségek, (info)kommunikációs és marketing lehetőségek

2. Sportágaink nemzetközi helyzete
a) a sportág nemzetközi és európai megítélése, trendje (népszerűsége/tömegbázisa növekszik-csökken)
Nemzetközi megítélésük - múltjukból fakadóan - rendkívül eltérő. A nagy hagyományokkal bíró pontozásos sportágak
(műkorcsolya, jégtánc) Európa-szerte évtizedek óta népszerűek. A szinkronkorcsolya új sportágnak számít, azonban
népszerűsége mind az európai, mind az amerikai és ázsiai kontinenseken is rohamléptekben nő. Egyetlen hátráltató
jellegzetessége – amely egyelőre a Téli Olimpiai sportágak közé történő felvételét is akadályozza – a magas (16+4) fős
csapatlétszám, amely rendkívül magas költségeket generál. A gyorsasági ágazaton belül, bár a gyorskorcsolya (hosszúpályás) komoly európai múltra tekint vissza, népszerűségéből folyamatosan veszít. Nagypályás létesítmények méretük
és üzemeltetésük végett csak korlátozott számban érhetőek el, ennek köszönhetően a sportágban résztvevő nemzetek
létszáma egyre csökken. A rövidpályás gyorskorcsolya népszerűsége jelentősen nő. Hazánk az elmúlt évek szakmai
sikereinek köszönhetően az európai mezőny erős élvonalába tartozik, ezzel a sportágat meghatározó ázsiai nemzetek,
illetve Kanada mögött a nemzetközi élvonal egyik tagja.
Valamennyi sportágunk esetében elmondható, hogy bár Európa széles képviselettel bír, mégis a dominanciát az USA,
CAN, JPN, RUS, CHN nemzetek jelentik. A létesítmények terén szükséges komoly feltételrendszer és a specifikus szaktudás végett a kisebb nemzeteknek nehezebb eredményességet produkálni.

b) sportágaink sportdiplomáciai helyzete (gyengül-erősödik);
Nagy reménnyel és várakozással tekintettünk az ISU 2016. júniusában lebonyolított tisztújító kongresszusa elé. Bár elnök jelöltünk (Sallak György) az elnöki cím elnyeréséért kandidáló négy jelölt közül szoros versenyben a „második” helyen
végzett, a végeredmény számunkra azt jelentette, hogy nagyon sokat veszítettünk. A 2016. júniusától tevékenykedő új
ISU elnökség és szakmai csoportok összetétele átalakult, így sajnos két erős sportdiplomáciai pozíciót is elveszítettünk.

c) a magyar sportolók nemzetközi eredményessége, az eredményesség trendje;
Pontozásos ágazatunk sportágainak versenyzői sajnos jelenleg nem töltenek be meghatározó szerepet a nemzetközi
porondon. Az elmúlt évtized mélypontját jelentette, hogy a 2014-15. évi szezonban nem tudtunk műkorcsolya versenyzőt
indítani az Európa-bajnokságon. Tehát jelenleg lassú, de érzékelhető javulás kezdődött (Tóth Ivett 2016 junior VB 8. és
felnőtt VB 14. hely)
Gyorsasági ágazatunkban beérni látszik a csaknem tizenöt éve megkezdett szisztematikus munka. Versenyzőink az elmúlt évek során meghatározó szereplői lettek mind az európai, mind a világ élmezőnyének. (Liu Shaolin Sándor 500m
felnőtt világbajnok, felnőtt összetett VB bronzéremes, EB ezüstérmes 1000m, 1500m, összetett és váltó számokban;
Liu Shaoang felnőtt VB 1500m eszüstérmes, 500m bronzérmes, felnőtt váltó bronzérmes, junior VB 500m ezüstérmes,
Wyog 1000m bronzérmes; Jászapáti Petra 1000m és váltó ezüstérmes)

d) együttműködés harmadik országokkal és szervezetekkel, különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra
Kiemelten kezeljük valamennyi szomszédos nemzeti szövetség által rendezett eseményt, ezen felül a pontozásos sportágaink területén a 2013-2014 szezontól bekapcsolódtunk a szomszédos országok által már évek óta közösen lebonyolított
bajnoksági rendszerbe („visegrádi országok” közös bajnoksága), ezzel is fokozva a regionális együttműködést és további
fejlődési lehetőséget biztosítva a sportszakma több területének is, beleértve a versenyzők nemzetközi szinten, magasabb színvonalon történő megmérettetését és ennek fejlesztő hatását. A 4 nemzet közös bajnokságát a többi sportágunkban is szeretnénk bevezetni, amelynek sportszakmai előkészítése folyamatban van.
Rövidpályás gyorskorcsolya Danubia Kupa sorozat
Az ISU Fejlesztési Programjának keretében kerül több éve visszatérően megrendezésre a Daniuba Kupa versenysorozat,
amely a Kelet-európai régió nemzeteinek kiemelkedő utánpótlás versenysorozat. A széria 6 eseményből áll, amelyet egy,
a kelet és nyugat európai sorozatból a döntőbe jutó versenyzők záró DÖNTÖ versenye fejez be.
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3. Sportágaink jövőbeli céljai és a sportágfejlesztés irányai
3.1. Általános célok, feladatok
1. Tagszervezetek
2016-2020
Városonként 1 meghatározó tagszervezet támogatása, ezzel is ösztönözve a helyi összefogást. Budapesten 4-5 meghatározó ’nagy egyesület’ támogatása
2. Szervezetfejlesztés

2015-2018

3. MOKSZ Kft. létrehozása
2016
A Kft. ÁFA optimalizálás és a támogatási összegek hatékonyabb felhasználását célozza bizonyos munkafolyamatok
Szövetségen kívüli megoldásával.
Gazdaságilag is eredményes működtetése
20164. MOKSZ Akadémia előkészítése
Működtetés

2017-2018
2018-

5. Szabályzatok összehangolása
2016-2018
A 2017-18-as szezonra valamennyi szabályzat és a megfelelő működéshez szükséges egyéb dokumentum a Sporttörvénnyel és az Alapszabállyal történő összehangolása.
Kidolgozás/átdolgozás alatt lévő szabályzataink:
• Versenyszabályzat
• Sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat
• Sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat
• Etikai kódex
Szabályzataink folyamatos aktualizálása (törvényekhez történő igazítása)

2018-2026

3.2. A létesítmény-helyzet
1. Nemzeti Olimpiai Korcsolyázó Központ létrehozása
2016-2019
A BOK területén tervezett jeges komplexum megvalósítása az alábbiak szerint:
• 1db ISU szabvány méretű (30mx60m) pálya – edzőcsarnok
• 1db ISU szabvány méretű (30mx60m) pálya – versenycsarnok 2500 fős lelátóval
• kiegészítő, funkcionális helyiségek (edzőterem, erőnléti terem, balett helyiség, kiszolgáló helyiségek, irodák, verseny lebonyolításhoz szükséges helyiségek)
• Sport Hotel (a MOKSZ Akadémiai rendszerét is kiszolgáló, állandó sportolói tartózkodásra alkalmas apartmanok
illetve időszakos – edzőtábori, rendezvények esetére történő – tartózkodásra alkalmas szobák)
2. Jégcsarnokok építése, nyitott jégpályák befedése a régiós központjainkban
• Jelenleg nyitott pályáink befedése (Pécs, Miskolc)
• Új jégpályák építése (Veszprém, Győr, Nyíregyháza)

2019-2022

3. Rövidpályás Gyorskorcsolya pályavédelmi rendszer támogatása
2016-2019
Magyarország valamennyi jégpályáján biztaosítani a 2m x 1,2m x 0,2m méretű matracokkal, a teljes a pályavédelmet,
ami a short track sportág űzéséhez elengedhetetlen.

Sportágaink jövőbeli céljai és a sportágfejlesztés irányai
Finanszírozás

Tervezett regionális központok és létesítmények helyzete
tervezett
regionális
központ

jégpálya

száma

típusa

nemz.
versenyre
alkalmas

infrastruktúra-fejlesztési
igény leírása

tervezett
megvalósulás
éve

tervezett
beruházás
összege

Budapest*

√

1

fedett

0

NOKK létrehozása - 2 pálya,
kiszolgáló helyiségek, hotel

2019

4 milliárd Ft

Debrecen

√

2

fedett

1

regionális központnak
jelenleg is alkalmas

-

-

Jászberény

√

1

fedett

1

teljeskörű sportcélú
kiszolgáló helyiségek

2018

nincs adat

Miskolc

√

2

1

pálya befedése

2019

nincs adat

Veszprém

√

1

0

szabvány méretű fedett
pálya építése

2019

nincs adat

Nyíregyháza

√

0

0

szabvány méretű fedett
pálya építése

2019

nincs adat

Székesfehérvár

√

2

fedett

2

?

?

nincs adat

Pécs

√

1

nyitott

0

pálya befedése és teljekörű
kiszolgáló helyiségek

2019

nincs adat

Szeged

√

1

fedett

1

teljeskörű sportcélú
kiszolgáló helyiségek

2019

nincs adat

Győr

√

2

sátor

0

szabvány méretű fedett
jégcsarnok kialakítása

2019

nincs adat

sátor

* Nemzeti Olimpiai Korcsolyázó Központ

3.3. Finanszírozás
Mivel sportágaink nem ún. TAO sportágak, így állami támogatás nélküli eredményes működtetése lehetetlen. Költségvetési tervünket ezt figyelembe véve készítettük el.
Gazdálkodásunk stratégiai terve (millió Ft)
Olimpiai Ciklusok

I.
1

Évek

2

3

4

5

6

III.
7

8

9

10

11

12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kvév WOG

Versenyeztetés Utánpótlás
1.3.a)
Kiválasztási Program Működés

Felk.

197,6 445,3 380

1.3.b) MOKSZ Akadémia

1.3.d) 4 jégpálya építése Magyarországon
Finanszírozás/-Költségterv

595

Kvév WOG

Felk.

200

Felk.

Kvév WOG

200

200

200

220

220

220

220

1 500 1 500 1 000 200

200

200

220

220

220

220

700

700

700
197,6 445,3 380

Kvév WOG

1 180 1 280 1 310 1 348 1 420 1 450 1 490 1 560 1 590 1 630
200

Nemzeti Olimpiai Korcsolyázó
1.3.c)
Központ kiépítése és üzemeltetése
1.3.

II.

700

595 2 680 2 980 3 210 2 448 2 520 2 550 1 930 2 000 2 030 2 070
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3.4. A verseny- és élsport
1. Eredményes szereplés a Téli Olimpiai Játékokon
• kvalifikáció legalább 3 sportágban
• pont- és éremszerzések a gyorsasági ágazatban
2. Versenyrendszereink korszerűsítése
• Csapatbajnokságok és a vidékbajnokságok szervezése és rendezése
• Valamennyi sportágunkban együttmüködés a „Visegrádi Négyekkel”,
illetve a szomszédos országokkal

2018, 2022, 2026

2017-2019

3. Külföldi szakemberek bevonása ágazatainkba mind a felkészülés,
mind az edzőképzés, továbbképzés területén

2016-

4. Legmagasabb szintű edzőképzés beindítása együttmüködésben a TE-mel

2017-

5. Edző továbbképzési követelményrendszer kidolgozása és bevezeteése

2017-

6. Versenyengedéllyel rendelkező sportolók létszámának növelése

2017-

3.5. Utánpótlás-nevelés
1. A Korcsolyasport Hosszútávú Fejlesztési Programjának kidolgozása (LTAD)
KHFP működtetése – Kincskereső Program beindítása

2016-2017
2018-2026

2. Új GyereKorizni! Program kidolgozása és benyújtása

2016-2018

3. Regionális központok kialakítása

2017-2019

4. Csatlakozás a MOB Héraklész, Bajnok és Sport XXI programjához

2016-2018

5. Versenyrendszer korszerűsítése
• Tehetségkutató, kiválasztó versenysorozat indítása
• Kincskereső csapatbajnokságok szervezése, rendezése
• Évfolyamrendszerű bajnoki és versenyrendszer kialakítása

2016-2026
201620172021-

6. A MOKSZ központú akadémiai rendszer előkészítése
A MOKSZ központú akadémiai rendszer működtetése

2017-2019
2020-2026

7. Versenyengedéllyel rendelkező és igazolt sportolók létszámának indokolt növelése

2017-2020

8. A továbbadott támogatási rendszer évenkénti szükséges aktualizálása
(Kincskeresű, műhely, eredményességi)

2016-2026

3.6. Testnevelés, iskolai fizikai aktivitás és diáksport, valamint,
felsőoktatási (egyetemi/főiskolai) sport
1. Óvodák és oktatási intézmények bevonása tehetségkutató programjainkba

2017-2020

2. Diákolimpiai versenyrendszer kidolgozása, megrendezése a pontozásos ágazatban

2020-2026

Sportágaink jövőbeli céljai és a sportágfejlesztés irányai
Oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés, képesítések a sportágban

3.7. Oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés, képesítések a sportágban
1. Szakemberképzés átalakításának előkészítése a TE-mel és a MOB-bal együttműködve
• Korcsolya szakedző képzés beindítása
• OKJ-s képzések átfogó szakmai felügyelete
• Liszensz rendszer kidolgozása és bevezetése
• Sportszakemberek (bírói testület tagjai) hazai képzése

2016-2017
201720172017-2019
2016-

2. Edzői képesítési szabályzat kidolgozása

2017-

3. Kettős karrier program rendszerbe foglalása

2016-

3.8. Társadalmi befogadás a sportágban és a sportág által
A határon túli magyar korcsolya klubok és magyar állampolgárságú versenyzők támogatása

2017-

3.9. Dopping elleni küzdelem
Szövetségünk doppingellenes tevékenységének hatékonyabb kommunikációja

2017-

3.10. Együttműködés és kommunikáció, stratégai szakmai partnerségek,
(info)kommunikációs és marketing lehetőségek
1. Hosszútávú marketing stratégia kialakítása, elkészítése és megvalósítása

2016-

2. Hosszútávú stratégiai szakmai együttműködés szponzorokkal, támogatókkal

2017-

3. Sportágaink népszerűsítése

2017-

4. Tervszerű együttmüködés a közmédiával (TV, rádió)

2016-

5. Szerződés szerinti együttmüködés a Nemzeti Sporttal

2016-

6. Tagszervezeteinkkel történő – interaktív – kommunikáció megerősítése
rendszeres Országos Korcsolyázó Értekezlet (OKÉ) bevezetése

2016-

7. Weboldalunk (www.moksz.hu) megújítása

2016.

8. Közösségi média tevékenység kiszélesítése (facebook, twitter)

2016-

9. Figyelemfelkeltő (audió)vizuális anyagok készítése
(’Élen állunk’ – M4 korcsolya magazin műsor, Évkönyv kiadása, videó anyagok, fotó galéria)

2016-

10. A média intenzív és proaktív tájékoztatásának biztosítása, sajtóközlemények rendszeres kibocsátása

2016-

11. Hazai rendezésű, nemzetközi események kapcsán fókuszált marketing és kommunikációs tevékenység 2017-

27

28

MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG
A sportági stratégia 2016-2026

3.11. Sportágaink nemzetközi helyzete
1. Sportdiplomáciai helyzetünk erősítése az ISU-ban

2016-2020

2. Európai Korcsolyázó Szövetség megalakításának kezdeményezése

2017-2018

3. Regionális együttműködés erősítése, továbbfejlesztése
• Visegrádi Négyek bajnoksága valamennyi sportágunkban
• Danubia Kupa sorozat (ST) fenntartása

2016-2026

3.12. A téli olimpiai sportágak helyzetének erősítése
az EMMI-ben és a MOB-ban
A Magyar Olimpiai Bizottságban a téli olimpiai sportágag jelenleg nem kapnak megfelelő figyelmet és támogatást, ezért
képviseleti és érdekérvényesítő lehetőségeink rendkívül korlátozottak.
Célkitűzés: gyökeres változtatás.

2016-
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4. A stratégia által lefedett időszak költségterve (2026-ig)

4. A stratégia által lefedett időszak költségterve (2026-ig)

Gyorsasági
ágazat

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

30 745

72 000

111 835

117 427

123 298

129 463

135 936

142 733

149 870

157 363

165 231

173 493

Dologi kiadások

338 057

383 590

525 165

532 573

526 702

520 537

534 064

527 267

520 130

542 637

534 769

526 507

Nagyértékű tárgyieszköz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

368 802

455 590

637 000

650 000

650 000

650 000

670 000

670 000

670 000

700 000

700 000

700 000

Személyi jellegű

32 276

28 000

32 000

33 600

35 280

37 044

38 896

40 841

42 883

45 027

47 279

49 643

Dologi kiadások

162 674

79 016

238 000

236 400

234 720

232 956

251 104

249 159

247 117

254 973

252 721

250 357

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 000

Nagyértékű tárgyieszköz
Összesen
MOKSZ
adminisztráció

194 950

107 016

270 000

270 000

270 000

270 000

290 000

290 000

290 000

300 000

300 000

Személyi jellegű

61 669

61 000

70 000

80 000

84 000

88 200

92 610

97 241

102 103

107 208

112 568

118 196

Dologi kiadások

77 251

49 000

83 000

130 000

126 000

131 800

127 390

122 760

127 897

122 792

117 432

121 804

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240 000

Nagyértékű tárgyieszköz
Összesen
Kiválasztási
program

Összesen

budget
12 hó

2015
Személyi jellegű

Összesen
Pontozásos
ágazat

1-5 ho +
budget

2015 tény
adatok

MOKSZ 2016-2026 Stratégiai előrejelzés - finanszírozás (ezer Ft)

138 920

110 000

153 000

210 000

210 000

220 000

220 000

220 000

230 000

230 000

230 000

Személyi jellegű

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dologi kiadások

-

60 000

120 000

150 000

180 000

210 000

240 000

270 000

300 000

330 000

360 000

390 000

Nagyértékű tárgyieszköz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen

-

60 000

120 000

150 000

180 000

210 000

240 000

270 000

300 000

330 000

360 000

390 000

Személyi jellegű

124 690

161 000

213 835

231 027

242 578

254 707

267 442

280 814

294 855

309 598

325 078

341 332

Dologi kiadások

577 982

571 606

966 165

1 048 973

1 067 422

1 095 293

1 152 558

1 169 186

1 195 145

1 250 402

1 264 922

1 288 668

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nagyértékű tárgyieszköz
Összesen

-

-

702 672

732 606
4.3%

Adatok kiválsztási program (továbbadott támogatás) nélkül

1 180 000 1 280 000 1 310 000 1 350 000 1 420 000 1 450 000 1 490 000 1 560 000 1 590 000 1 630 000
61.1%

2.3%

3,1%

5.3%

2.1%

2.8%

4.7%

1.9%

2.5%

1 060 000 1 130 000 1 130 000 1 140 000 1 180 000 1 180 000 1 190 000 1 230 000 1 230 000 1 240 000

Gyorsasági ágazat

Pontozásos ágazat
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8.5%
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0
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MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG
A sportági stratégia 2016-2026

SWOT analízis

Pozitív

Erősségek
- Kiemelten támogatott Szövetség vagyunk
- Kevés, de elhivatott sportszakember
- Kevés, nagyon tehetséges versenyző (GYÁ)
- Egyetlen TÉLI OLIMPIAI pontszerző sportág
- Több mint 100 éves múlt
- Szakmailag jól felkészült Szövetség
- Hagyományok
- 5 sportágunk van

Negatív

Gyengeségek
- Kevés versenyző, szűk keresztmetszet
- Magas jégbérlési költségek
- Infrastruktúra hiánya
- Kevés sportszakember
- „Egzisztenciális” kiválasztás (PÁ)
- Szociális nehézségek (GYÁ)
- Sportszakmai integráció hiánya
- Jogi integráció hiánya
- Korszerűtlen versenyrendszer
- Korszerűtlen adminisztrációs rendszer
- Alacsonyabb médiaérdeklődés, szezonális érdeklődés
- Hiányos belső és külső kommunikáció áramlás
- Hiányos szakmai felkészültség

GYÁ
PÁ
ST
SS

Gyorsasági Ágazat (ST-SS)
Pontozásos Ágazat (FS-ID-SYS)
Rövidpályás gyorskorcsolya=short track
Gyorskorcsolya=Speed Skating

Lehetőségek
- A kormány továbbra is stratégiai ágazatnak tartja a sportot
(2024-ig 2+6 év)
- Lobby erőnk
- Bekerülhetünk az UP Programokba
(Héraklész Bajnok/Csillag program, Sport XXI. Program)
- Kihasználatlan önkormányzati együttműködés
- Szakemberképzés, továbbképzések beindítása TE-mel és
MOB-bal közösen
- Aktívabb marketing tevékenység
- Erősebb média aktivitás
- Mecénás, önzetlenül támogató szülők
- Új weblap
- Sportágaink fejlődése
- Sikeres olimpia, Phjongcshang 2018.

Veszélyek
- Összefogás, összetartozás hiánya
- Szakszerűtlenségek
- Rossz beidegződések
- Két ágazat ellentétes érdekeltsége
(pl. GyJCs felosztása, jégidők)
- Öt sportág irányítása, képviselete
- Kiemelt sportágak közüli kikerülés sikertelenség esetén
- Sportolói érdek fölé helyezett edzői érdek

FS
Műkorcsolya=Figure Skating
ID
Jégtánc=Ice Dance
SYS Szinkronkorcsolya=Synchronized Skating

Stratégiai célok, feladatok 2016-2026 – Idősík táblázata
I.
Olimpiai ciklusok

Felk.

Évek
3.1

2015
Általános célok
és feladatok

Cél 1

Cél 2

Cél 3

3.2

Létesítményfejlesztés

2016

II.
Kvév

WOG Pjongcsang

2017

2018

Felk.
2019

MOKSZ Kft. létrehozása!

Verseny- és élsport

MOKSZ Akadémia előkészítés

Cél 5

Hiányzó szabályzatok
elkészítése, összehangolása

Cél 1

Nemzeti Olimpiai Korcsolyázó Központ építése

3.6

3.7

3.8.

Iskolai sport

Oktatás-képzéstovábbképzés

Társadalmi befogadás

3.10. Kommunikáció
és együttműködés

Külföldi szakemberek foglalkoztatása
Versenyengedéllyel rendelkezők
számának növelése
A sportág hosszútávú
fejl. prog. kidolgozása

„Kincskereső” - kiválasztási és tehetséggondozó program beindítása

Újragondolt Gyerekorizni!
Program beindítása

Cél 4

Csatlakozás a MOB Héraklész, Bajnok
és Sport XXI programjaiba
MOKSZ Akadémia előkészítés
Up. Versenyrendszer Változtatás 1.
Összetett csapatbajnokságok

Sportdiplomácia,
nemzetközi
tevékenység

Cél 7

Versenyengedéllyel rendelkezők
számának növelése

Cél 1

Óvodák, iskolák bevonása tehetségkutató programjainkba

Up. Versenyrendszer Változtatás 3.
Évfolyamrendszerű bajnoki és versenyrendszer

Cél 2

Az egyetemi és főiskolai versenyrendszer összehangolása fejlesztése

Cél 3

Diákolimpiai rendszer bevezetése a lehető legtöbb sportágunkba

Cél 1

Képesítési szabályzat
kidolgozása

Cél 2

Korcsolya szakedző képzés előkészítése (2016/17)- beindítása (2017-) A TE-mel együttműködve

Cél 1

Határon túli magyar klubok és magyar állampolgárságú versenyzők támogatása
Hosszútávú marketing stratégia kialakítása és megvalósítása

Cél 1

Cél 2

Hosszútávú stratégiai együttműködés kialakítása szponzorokkal, támogatókkal

Cél 3

Sportágaink és sportolóink folyamatos népszerűsítése

Cél 1

Cél 2

Cél 3

3.12 Téli olimpiai sportágak

MOKSZ Akadémia működtetése
Up. Versenyrendszer Változtatás 2.
Korosztályok

Tervszerű együttmüködés közmédiával, Nemzeti Sporttal

Cél 4

3.11

2026

Versenyrendszereink
korszerűsítése

Regionális központok
kialakítása

Cél 6

WOG

Sikeres téli olimpiai szereplés
(érem- és pontszerzés)

Cél 3

Cél 5

Kvév
2025

Védőmatrac projekt
(tagszervezetek támogatása)

Cél 4

Cél 2

2024

3-4 kizárólagos használatú jégcsarnok
építése a régiós központokban

Cél 1

Cél 1

2023

MOKSZ Akadémia működtetése

Cél 3

Utánpótlásnevelés

2022

Tagszervezeti számok javítása

Cél 2

3.5

2021

Felk.

MOKSZ KFT - gazdaságilag is eredményes működtetése

Cél 4

Cél 3

WOG
Peking

Szervezet építés, személyi feltételek
teljeskörű biztosítása

Cél 2

3.4

2020

III.
Kvév

Sportdiplomáciai helyzetünk
erősítése az ISU-ban
t Európai korcsolyázó szövetség
megalakításának kezdeményezése
Regionális együttműködések erősítése, továbbfejlesztése
Téli olimpiai sportágak helyezetének erősítése (EMI, MOB)

