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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az elnöki Jelentés célja, hogy Szövetségünk tagjai áttekinthető képet kapjanak a MOKSZ 
2012-2013. évi tevékenységéről. Az áttekintés és a beszámoló tartalmazza a Szövetségünkben 
elért legfontosabb eredményeket, a szakmai munkát, továbbá ismerteti Szövetségünk 
szervezésével, szervezeti rendjével és az abban bekövetkezett változásokkal összefüggő 
tényeket. 
 
Jelen beszámoló arról is ad egy rövid kitekintést, hogy milyen főbb tevékenységeket kell 
Szövetségünknek, illetve a Szövetség Elnökségének elvégezni a 2013-2014. évadban. 
 
 
 

I. 
 

2012/13. évi szezon értékelése 
 
A szezon legkiemelkedőbb eredménye, hogy a korcsolyasport – egyedüli téli sportágként - 
bekerült a 16 kiemelt sportág közé. A kiemelt sportágak fejlesztési támogatásának első 
állomásaként adósság konszolidáció keretében az állam által kiegyenlítésre kerül a MOKSZ 
43 millió forintos adósságállománya, a nullázással veszi kezdetét a kiemelt sportágak új 
támogatási rendszere. A fejlesztési stratégiánknak köszönhetően a nyár folyamán 520 M Ft 
támogatást kap Szövetségünk, melyet számos project terv keretében az olimpiai és válogatott 
keretekre, utánpótlás fejlesztésre, a korcsolyázó sportágaink sikeres jövőjét megalapozandó 
tömegbázis kialakítására, meghatározó vidéki korcsolyaközpontok kialakítására és 
edzőképzésre fordítunk. 
 
Az elmúlt szezon történelmi jelentőségű eseménye volt a hazánkban először megrendezésre 
került Short Track Világbajnokság, mely Európában még sosem látott közönségsikerrel, 
versenyzőink tisztes helytállásával, a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség elismerésével, 
valamint kisebb nyereséggel zárult, köszönhetően a MOKSZ és Debrecen közötti kiváló 
együttműködésnek, szervezésnek.  
 
Szövetségünk vezetésében is fontos változások történtek, elnökségi megbízás alapján 
megkezdte munkáját 2 új szakvezető, Bálint Csaba a pontozásos Szak- Ágazati vezetője, 
műkorcsolya-jégtánc-szinkronkorcsolya, míg Darázs István a gyorskorcsolya Szak- Ágazati 
vezetője, gyorskorcsolya-rövidpályás gyorskorcsolya hatáskörrel, illetve egy új gazdasági 
vezető, Mézes Attila irányítja az immár elektronizált pénzügyi munkálatokat. 
 



A múlt évben újra sikerült az Európa-bajnokságon és Világbajnokságon pontot szerző 
versenyzőknek, illetve edzőiknek Gerevich ösztöndíjat adni, valamint a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság pályázati rendszerén keresztül, illetve az ISU fejlesztési program keretében is 
sikerült versenyzőiknek támogatást elérni. 
 
A már hagyományosnak tekinthető short track ISU fejlesztési tábora mellett, idén másik 
sportágban is elindult fejlesztési tábor, melyet ezentúl, évi rendszerességgel tervezünk 
továbbra is megpályázni a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetségnél. 
 
 A 2012-2013. évi szezon versenyei és pénzügyi elszámolásai sikerrel lezárultak. A 
rövidpályás gyorskorcsolya szenior és junior korosztályai idén is értékes, kimagasló 
eredményeket értek el, a jégtánc szenior és junior korú versenyzőink helytálltak a 
világeseményeken, a műkorcsolya junior korú sportolóink szereplése a jövőre nézve 
bizakodásra ad okot, utánpótlás korosztályaink pedig mind hazai, mind nemzetközi szinten 
kiválóan szerepeltek, több érmes helyezéssel büszkélkedhetnek. Szinkronkorcsolyázóink 
ismét jégre lépve képviselhették Magyarországot a Világbajnokságon. A sportágakban elért 
eredményekről és a további szakmai programokról a pontozásos és a gyorskorcsolya Szak- 
Ágazati vezetők részletes beszámolót adnak. 
 
Kitűzött céljainkat túlnyomórészt teljesítettük, ígéretes útra léptünk. Sportágfejlesztési 
projektjeink elkészültek, az állami szervek által elfogadásra kerültek, így az új kiemelt 
támogatási rendszeren keresztüli végrehajtásuk megkezdődhet. Olimpiai felkészülésünk a 
szakágak szakmai programjai alapján folyamatosan történik, melyről beszámoló formájában 
tájékoztattuk az Olimpiai Bizottságot.  
 

II. 
 

Céljaink a 2013/14. évi szezonra 
 
 
Az olimpiai ciklus véghajrájában járunk, elsődleges célunk a Szocsiban megrendezésre kerülő 
Téli Olimpián való részvételre, a kvalifikációs versenyekre történő felkészülés utolsó 
állomásainak biztosítása és minőségi kivitelezése. 

 
Műkorcsolya szakágunk jelen helyzetében a felnőtt mezőnyben mutatott nemzetközi 
eredményeink kevésbé jogosítanak biztos olimpia kvóták megszerzésére a Szocsi Téli Olimpia 
területén, de reméljük, hogy páros versenyzőink és férfi egyéni korcsolyázóink mindent 
megtesznek a kvalifikációs helyezések eléréséért. 

 
Jégtáncosaink jó úton haladnak, amennyiben olimpiai felkészülésüket továbbra is kemény 
munkával folytatják, elérhetőnek látszik a kvalifikációs kvóta megszerzése. 

 
A hosszúpályás gyorskorcsolya sportágban egy férfi és egy női versenyzőnk részére rendkívül 
elkötelezett edzésmunkával szintén elérhetővé válhat a kvalifikáció. 

 
Legeredményesebb szakágunk a rövidpályás gyorskorcsolya, ahol versenyzőink feszített 
edzésmunkával haladnak olimpiai felkészülési programjuk kitűzött céljai mentén. Reméljük, 
csúcsformájuk időzítése a vártnál több olimpiai kvalifikáció megszerzését eredményezi és 
valamennyi távon nemenként 3-3 versenyzőnk indulhat egyéni számokban, valamint mind 
férfi, mind női váltónk képviselheti hazánkat. 
 



Szinkronkorcsolyázó szakágunk esetében a sikeres fejlődés záloga a megfelelő utánpótlás 
kialakítása, a több nemzetközi versenyen való indulás mellett továbbra is a mentori rendszer 
és az edzőképzés fejlesztése a célkitűzés. 
 
Utánpótlás bázisunk kiszélesítése évek óta fő céljaink közé tartozik. Bízunk abban, hogy a 
kiemelt sportágak új támogatási rendszerébe bekerülve, az utóbbi időszak szerkezeti 
változásai és az egyeztetések alapján kidolgozott projektek meghozzák a várt áttörést. 
 
A 2013/14. évi szezon versenyrendszerének új eleme lesz a műkorcsolya és jégtánc 
tekintetében a Visegrádi Országok Összevont Nemzeti Bajnoksága, ahol a lengyel, cseh, 
szlovák és magyar versenyzők, szenior és junior korosztályokban mérik majd összes 
tudásukat, idén pozsonyi helyszínnel, jövőre pedig Budapesten. 
 
Természetesen idén is biztosítjuk a hazai körülmények közti nemzetközi megmérettetési 
lehetőségeket sportolóink számára, így idén is megrendezzük a már hagyományossá vált 
nemzetközi versenyeinket, Duna Kupák, Pannónia Open, Mikulás Kupák, mely a 
műkorcsolya és jégtánc vonatkozásában kibővül idén szenior versenyszámmal is.   
 
A MOKSZ benyújtotta pályázatát a Nemzetközi Korcsolyázó Unió felé a 2015. évi 
Szinkronkorcsolyázó Világbajnokságra, valamint a 2016. évi Műkorcsolya és Jégtánc Junior 
Világbajnokságra. Bízunk abban, hogy az elmúlt évtizedben az ISU által is elismert sikeres 
rendezések elismeréseként pályázataink pozitív elbírálásban részesülnek. 
 
A szezon egyik fő feladata lesz a 2014 januárjában lebonyolításra kerülő Műkorcsolya és 
Jégtánc Európa-bajnokság sikeres megrendezése, melyre az előkészületek jó úton haladnak. 
Létrehozásra került egy EB válogatott keret, melynek tagjai már április végén / május elején 
megkezdték felkészülésüket a kvalifikációhoz szükséges technikai pontszámok 
megszerzéséhez, mind a páros műkorcsolya, mind a női és férfi egyéni versenyszámokban. 
Jégtáncosaink már az előző szezonban kvalifikáltak a jövő évi, budapesti Európa-bajnokságra. 
 
Ezúton szeretném megköszönni a versenyzők, a szülők, az edzők, az egyesületek, az 
elnökségi tagok, a bírók, szakvezetők és a szakmai apparátus elkötelezett munkáját és egyben 
szeretném kérni hasonló, odaadó hozzáállásukat az elkövetkezendő szezonban is. 
 
 

  
 
Budapest, 2013. május 6.      Kósa Lajos  

    elnök 
 
 
 
 


