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JELENTÉS 
A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE 

A 2016-2017. ÉVI SZEZONRÓL 
 

 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az elnökségi jelentés célja, hogy Szövetségünk tagjai áttekintést kapjanak a MOKSZ 2016-2017. évi 
tevékenységéről. A beszámoló tartalmazza a Szövetségünkben elért legfontosabb eredményeket, a 
szakmai munka bemutatását, továbbá ismerteti Szövetségünk szervezésével, szervezeti rendjével és az 
abban bekövetkezett változásokkal összefüggő tényeket. 
Jelen beszámoló arról is ad egy rövid kitekintést, hogy milyen főbb feladatokat kell Szövetségünknek, 
illetve a Szövetség Elnökségének elvégezni a 2017-2018. évadban. 
 
 

I. Általános szövetségi tevékenység 
 

Szövetségünk kiemelt sportágként az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI) 595 MFt, illetve a 
Magyar Olimpiai Bizottságtól (MOB) 73,125 MFt támogatásban részesült a 2016. évre vonatkozóan, 
mely kiegészült a 2016-ban megrendezett debreceni ISU Junior Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság 
és a budapesti ISU Szinkronkorcsolya Világbajnokság rendezéséhez nyújtott további 70 MFt-os állami 
támogatással. Raktár konténerek vásárlásához további 4,5 MFt forrást biztosított részünkre a 
Sportállamtitkárság. A kiemelt sportágfejlesztési (KSF) szerződésben foglalt 8 projekt a versenysportra, 
ezen belül az olimpiai és válogatott keretek felkészülésére és versenyeztetésre, illetve az utánpótlás-
fejlesztésre, a korcsolyázó sportágak sikeres jövőjét megalapozó programokra és a Szövetség működésére 
koncentrált és fordítódott. 
 
A MOKSZ szervezeti és strukturális átalakítása folytatódott, melynek eredményeként működésünk 
nemcsak tervszerű, jogszerű és transzparens, hanem hatékonyabb is lett. Megújult hivatali szervezeti 
felépítésünk Orendi Mihály ügyvezető igazgató központi irányításával két igazgatóság és két 
sportigazgatóság keretében működik: (Gazdálkodási, Szervezési és Marketing Igazgatóságok, Gyorsasági 
és Pontozásos ágazati sportigazgatóságok.  
Fő célunk a pjongcsangi olimpiai jó szereplés, melyhez adottak a tehetséges sportolók, a szakmai csapat, 
az optimális felkészülési és anyagi lehetőségek. Az olimpiai felkészülés feltételrendszerének további 
javítása érdekében gyorsasági ágazatunk megerősítésre került a short track olimpiai csapatmenedzserrel, 
állandó videó és korcsolya technikussal és masszőrrel, olimpiai válogatott keretorvossal. 
 
Az Elnökség az Ágazatokkal történő egyeztetést követően elfogadta a Bíróbizottság megalakulására és 
működésére vonatkozó koncepció javaslatot és munkatervet, kinevezte a Bíróbizottság Elnökét, valamint 
visszahívta a korábbi Átigazolási Bizottságot és egyben megválasztással felállította az újat. 
Továbbá 2016-ban úgy döntött a Szövetség vezetősége, hogy gazdálkodásunk miatt ildomos és észszerű 
MOKSZ Kft létrehozása, melynek 100%-os tulajdonosa a MOKSZ, melybe bizonyos célfeladatok, 
leginkább eseményszervezések kerülnek kiszervezésre.  
 
Elkészült és a Sportállamtitkárság felé benyújtásra került a 2026-ig összeállított szövetségi sportági 
stratégiánk, amelyet évente felülvizsgálunk, szükség esetén kiegészítünk, aktualizálunk.  
 
Sportdiplomácia sikerekkel is gazdagodtunk, Orendi Mihályt megválasztották a MOB alelnökévé, dr. 
Bathó Ferenc a MOB Gazdasági Bizottságának elnöke lett, Knoch Viktort pedig bekerült az ISU sportolói 
bizottságába. 

 
 

II. 2016/17. évi szezon értékelése 
 
Szezonunk több szempontból történelmi jelentőségű volt mind Szövetségünk, mind Tagszervezeteink 
számára. A hagyományteremtő céllal megrendezett I. OKÉ (Országos Korcsolyázó Értekezlet) 
alkalmával kihirdetésre került a MOKSZ bajnoki pontversenye, amelynek figyelembevételével 60 MFt 
továbbadott támogatást biztosítottunk sportszervezeteink részére. A szövetségünk által sikeresen 
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lebonyolított két ISU világbajnokságot követően (ISU Junior Műkorcsolya Világbajnokság, ISU 
Szinkronkorcsolya Világbajnokság) átadásra kerültek a MOKSZ Év sportolója és Életműdíjai. Elindult az 
„Élen állunk” havi rendszerességgel jelentkező, televíziós magazinműsorunk. Megkezdődött a 
Testnevelési Egyetem együttműködésével az edzőképzés, továbbképzés programunk kidolgozása. Az 
EMMI által felügyelt Kiemelt Edzői Programba 2017. januártól immár 6 edzőnk került bevonásra, ezzel 
egyidőben elindult az Utánpótlás Edzői Program, ahol 14 tagszervezeti edző befogadására és 
támogatására kerül sor. 
Régóta vágyott célunk is megvalósult, a korcsolyasport bevonásra került a Sport XXI és Héraklész 
utánpótlás programokba, melyek következő szezontól megalapozzák és megerősítik tömegbázisunk 
növelését, utánpótlásunk fejlesztését. Az up programok koordinálására Csizmadia Ildikó kapott megbízást 
a Sportért Felelős Államtitkárságtól. 
A fentieken kívül olimpiai válogatott short track versenyzőink 8 Seat Leon személygépkocsit kaptak a 
SEAT szponzorációjában. 
 
Szervezetünkben történt változásoknak, kidolgozott stratégiánknak, programjaiknak, Tagszervezeteink 
munkájának – köszönhetően a kiemelt állami támogatásnak – meg lett az eredménye, a MOKSZ minden 
lényeges mutatószáma javult. (eredményességünk, gazdálkodásunk, szervezettségünk, média jelenlétünk.) 
 
A MOKSZ egyik legeredményesebb szezonját zárjuk:  
Tóth Ivett 8. lett az Európa-bajnokságon és a Világbajnokságon megszerezte Magyarország első téli 
olimpiai kvótáját. Szintén meghatározó jelentőséggel bír, hogy 1966 után újra indulhattak magyar páros 
műkorcsolyázóink a Világbajnokságon. A Team Passion, szinkronkorcsolya válogatottunk több 
nemzetközi versenyen is sikeresen mérette meg magát, a világbajnokságon 15. helyet ért el. 
Szinkronkorcsolyázásban is megkezdődött az utánpótlásnevelés. 
A rövidpályás gyorskorcsolyában, Jászapáti Petra és Liu Shaoang is junior világcsúcstartó, Ádó a junior 
világbajnokságok történetében először minden távon aranyérmet nyert. Európa-bajnoki aranyérmet nyert 
Liu Shaolin Sándor, a női váltó első világbajnoki ezüst érmünket szerezte meg, gyorskorcsolyában 
1500m-en Nagy Konrád világranglista másodikként zárta a szezont. 
Szövetségünk sikeres pályázatot nyújtott be az ISU felé, így rövidpályás gyorskorcsolyázóink első 
olimpiai kvalifikációs versenye hazai közönség előtt lesz megrendezve. 2017. szeptember 28. – október 1. 
között a BOK Csarnok ad otthont a szezon első kvalifikációs világkupájának. 
 
Továbbra is részesültek állami eredményességi támogatásban és Gerevich-ösztöndíjban az Európa-
bajnokságon, Junior Világbajnokságon és Világbajnokságon pontot szerző versenyzők és edzőik. A 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2018. évi pjongcsangi Téli Olimpiai Játékok egyéni sportolói 
ösztöndíját kapja 12 olimpiai kerettag versenyzőnk. Az ISU fejlesztési program keretén belül ebben a 
szezonban is sikerült versenyzőinknek és programjainknak ISU támogatási forrásokhoz, illetve szakmai 
lehetőségekhez jutni.  
 
A kialakított kapcsolat az Országos Sportegészségügyi Szolgálattal, az Olimpiai Rendelővel, keret-
orvosainkkal továbbra is megfelelően működik. Doppingvétség ebben a szezonban sem volt 
Szövetségünk egyetlen sportágában sem. Doppingellenes feladatainkat a Magyar Antidopping Csoport 
irányításával megfelelően végeztük, törvényi, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségeinknek eleget 
tettünk. 
 
Eredményességünket sikerült e szezonban tovább javítani, kitűzött feladatainkat és időszakos céljainkat 
túlnyomórészt teljesítettük. További céljaink eléréséhez változatlanul nagy szükségünk van a 
Tagszervezeteink, sportolóink és az őket közvetlenül segítő szülői háttér kitartó tevékenységére! 
 
Sportágaink létesítmény helyzetének javítása még kiemelten megoldandó feladatunk. Céljaink, terveink 
ezen a területen is egyértelműek. Megvalósításukat már elkezdtük. 
 
 
Budapest, 2017. május 09.       

 
 
 
Kósa Lajos  
    elnök 


