
Nemzetközi Igazgatói 
program
MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG



Sportdiplomácia 
Európai Sport Charta        sportnak szerepe van a társadalmi 
kapcsolatok teremtésében.

A sportdiplomata feladata:

- a nemzetközi kapcsolatok ápolásához, fejlesztéséhez, 

- az ország és az általa képviselt szervezet nemzetközi  ….    
…………megítélésének javításához, 

- a sportolói lehetőségeinek bővítéséhez. 

Sportdiplomáciai         egyéb diplomáciai, politikai és gazdasági 
………………………………..lehetőségek.



A program céljai
1. IMÁZSÉPÍTÉS ---- az ISU és a nemzetközi korcsolyás közösség felé

2. REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK  – V4-ek, Székelyföldi Jégkorong Akadémia

3. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK ----- (Erasmus+)

4. Az épülő NEMZETI KORCSOLYÁZÓ KÖZPONT ismertté tétele a nemzetközi 
közösségben

5. SPORTOLÓINK támogatása, 

6. Hazai nemzetközi események nemzetközi ismertségének és elismertségének 
növelése

- Kapcsolatfelvétel, bemutatkozás elsőként az európai porondon



IMÁZSÉPÍTÉS

1. Új, pozitív arculat kiépítése az ISU felé

2. Bemutatkozás az ISU 57. Kongresszusán

3. Részvétel olyan programokban, amelyeknek magas a pozitív hozzáadott 
értéke a nemzetközi sportkörforgáshoz

4. Modern értékrenden alapuló nemzetközi tevékenység



REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
1. Négy Nemzet Bajnokság fenntarthatóságának növelése a pontozásos

szakágakban

2. Visegrádi Négyek bajnokság kialakítása a gyorsasági szakágban

3. Erdélyi tehetséggondozó program kiépítése korábbi (pozitív vagy 
negatív) minták tanulmányozásával (pl. labdarúgás, jégkorong) a 
Székelyföldi Jégkorong Akadémiára alapozva

4. Közös nemzetközi projektek a környező, Közép- és Kelet Európai 
országokkal magas hozzáadott értéket képviselő témákban is (pl. 
sportolói kettős karrier)



NEMZETKÖZI PROJEKTEK

1. Erasmus+ projektek – Kitűzött téma: sportolói kettős karrier
többféle együttműködési lehetőséget biztosít EU-s anyagi forrásokból, 
különböző büdzsével. 

2. Bekapcsolódás a sportághoz (is) köthető nemzetközi mozgalmakba, 
amelyeket az ISU is fontosnak érez – pl. Speciális Olimpiai Mozgalom

3. A MOKSZ bekapcsolása a Budapest Európa Sportfővárosa 2019 
programsorozatba



Nemzeti Korcsolyázó Központ
1. Akadémiai rendszer kiépítése, 

fontos széles körben ismertté tenni a hamarosan megnyíló lehetőségeket

2. Programrendszerek kiépítése 
A szakági sportigazgatókkal olyan, tábori együttműködések és 
versenyrendszerek, amelyek az NKK megnyitásakor készen átemelhetők 
lesznek a központ porondjára

3. Magasszintű sportolói kettős karrier program kidolgozása, 
nemzetközi centrumként funkcionáljon, amely egyedülálló lenne

4. Görkorcsolya és gyorskorcsolya kapcsolatának erősítése a holland minta 
alapján



Sportolóink támogatása 
1. A MOKSZ pozitív nemzetközi megítélésének erősítésével magasabb szintű 

sportdiplomáciai támogatás elérése, mindkét szakágakban

2. Magyar képviselők az ISU rendszerbe –

Knoch Viktor helyzetének erősítése, 

Elek György ISU TS – Technikai bizottság 



Hazai nemzetközi események
1. Rövidpályás Gyorskorcsolya Mikulás Kupa

◦ Bár hamarabb indult, mint a műkorcsolya verseny, mégsem olyan 
mértékű a nemzetközi érdeklődés, színvonal, mint a pontozásos párjának, 
amelyen javítani szükséges, hiszen kihasználatlan lehetőségek vannak így 
benne

◦ Esemény promotálása
◦ Nemzeti szövetségek tisztségviselőinek meghívása – olyanok, akik amúgy 

is jönnek, hogy érezzék a megbecsülést, de olyanok bevonása is, akik nem 
szoktak részt venni korábban az eseményen

◦ Kerekasztal beszélgetés a meghívott tisztségviselőkkel valamely, minden 
meghívottat érintő sportági probléma kapcsán



Hazai nemzetközi események
2. Műkorcsolya Mikulás Kupa

◦ Nagyon hamar, mindössze néhány év alatt a Közép-Kelet Európai régió 
egyik legrangosabb versenyévé nőtte ki magát az esemény – ennek a 
tendenciának fenntartása szükséges, hogy egész Európában magas 
szinten ismertté váljon

◦ Nemzeti szövetségek tisztségviselőinek meghívása – olyanok, akik amúgy 
is jönnek, hogy érezzék a megbecsülést, de olyanok bevonása is, akik nem 
szoktak részt venni korábban az eseményen

◦ Kerekasztal beszélgetés a meghívott tisztségviselőkkel valamely, minden 
meghívottat érintő sportági probléma kapcsán



Köszönöm a figyelmet!

Engi Klára
Tel: +36 70 978 3703
E-mail: klara.engi@hunskate.hu


