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BESZÁMOLÓ 

SZERVEZÉSI ÉS MARKETING IGAZGATÓSÁG 

2017-18. évi szezon 

 

Az igazgatóság feladatai a 2017-18. évi szezonra vonatkozóan: 

 

1. MOKSZ VERSENYNAPTÁR 

Az SZMI az ágazatokkal együttműködve előkészítette a 2017-18. évi versenynaptárat (egyben 

részt vett a 2017. évi Kelet-európai Naptáregyeztető Budapesten történő lebonyolításában). 

Az igazgatóság feladata volt a versenynaptár folyamatos karbantartása, aktualizálása. 

 

 

2. A MOKSZ 2017-18. évi szezon eseményei 

A 2017-18. évi versenyszezon volt az első olyan szezon, ahol sikeresen alkalmaztuk a 

megelőzőkben elképzelt struktúrát, miszerint a versenyek szervezésének nem sportszakmai 

feladatai átkerültek a Szervezési és Marketing Igazgatósághoz, így a szezonban lezajló versenyek, 

egyéb az igazgatósághoz rendelt projektek pénzügyi, szervezési, logisztikai tervezése az 

igazgatóság feladata volt. A struktúra az ágazatok és a projektek résztvevői visszajelzései alapján 

jól vizsgázott, a versenyek során folyamatos kapcsolattartás volt a sportszakma és a Szervezési 

és Marketing Igazgatóság között, így a felmerülő megoldandókat közösen egyeztetve megvalósítva. 

 

1.sz. melléklet – a 2017-18. évi szezon versenyei, egyéb az igazgatósághoz rendelt projektjei 

 

Egyéb, nem versenyjellegű események előkészítése és lebonyolítása: 

 

2017. évi OKÉ 2.      Mátraháza, 2017. május 12-13. 

2017. évi MOKSZ Rendes Közgyűlés    Budapest, 2017. május 26. 

2017. MOKSZ Sajtótájékoztató    Budapest, 2017. június 9. 

2018. évi Téli Olimpia Játékok „Szurkolói klub” projekt Budapest, 2018. február 9-23. 

2018. évi OKÉ 3.       Tata, 2018. május 11-12. 

2018. évi MOKSZ Választó Közgyűlés   Budapest, 2018. május 18. 

 

 

3. MOKSZ SZERVEZÉSŰ, KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSŰ ESEMÉNYEK 

 

3.1 ISU AUDI 2017. évi Rövidpályás Gyorskorcsolya Olimpiai Kvalifikációs Világkupa 

Budapest, 2017. szeptember 29. – október 1. 

 

A 2017-18. szezon 4 ISU világkupája közül 

szezonnyitóként megrendezett, az olimpiai 

kvalifikációs rendszer első állomásaként funkcionáló 

versenyen 42 nemzet 258 versenyzője vett részt. A 

rendezvény a BOK Csarnokban, mobil jégpályán, 

mobil lelátórendszerrel került lebonyolításra. A 

létesítmény adta maximálisan csapat- és 

versenyzőbarát körülmények (elérhető helyen, kiváló 

bemelegítési feltételek, rendkívül közeli szálláslehetőség, magas szintű mobil 

pályavédelem), valamint a visszajelzések alapján színvonalasnak talált szervezési 
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előkészületek és lebonyolítás kivívta mind a résztvevők, mind az ISU elismerését. A sikert 

alátámasztja, hogy az ISU felajánlotta Szövetségünknek további világkupák rendezési jogát 

az elkövetkező szezonokra vonatkozóan. 

 

3.2 11. Műkorcsolya és Jégtánc Mikulás Kupa 

Budapest, 2017. december 4-10. 

11. alkalommal került megrendezésre a hétvégi versenyből 

egyhetes viadallá avanzsáló esemény. A régióban és 

világszerte is meghatározó, valamennyi kategóriát lefedő 

esemény 43 nemzet 443 versenyzője vett részt. A szakmai 

körökben meghatározó mérőpontként szolgáló, decemberi 

rendezvényt harmadik alkalommal tartottuk a 

Tüskecsarnokban, méltó körülményeket biztosítva a nívós 

mezőny számára. A sportág népszerűsítése és helyszíni 

nézőközönség generálása visszatérő és változatlanul 

megoldandó feladatként merül fel.  

 

4. JÉGBEOSZTÁS 

A Gyakorló Jégcsarnok jégbeosztásának kezelése, éves jégbeosztási terv elkészítése, 

nyomonkövetése, havonkénti aktualizálása és a jeget igénybevő tagszervezetekkel kötött 

jéghasználati szerződések adminisztrációja is az SZMI feladatai között szerepel. A fenti feladatok 

rendszerbe foglalása során számos nehézségbe ütköztünk, de a Jégcsarnokban várhatóan 2018. 

nyarától üzembe helyezendő beléptető rendszer jelentős mértékben hozzá fog járulni a rendszer 

gördülékenyebb működtetéséhez. 

 

 

5. SZÖVETSÉGI MARKETING FELADATOK 

Az SZMI feladati közé tartozott a Szövetség marketing és PR feladatainak ellátása. Előbbire 

vonatkozóan Szövetségünk a Teamforce Kft.-t bízta meg a marketing stratégia kidolgozásával és 

megvalósításával. A területen rengeteg további teendő van, célunk lefektetni egy megvalósítható 

stratégiát és megtalálni ennek megfelelő megvalósítási módját. 

A Szövetség PR tevékenységét nagyszerű hatékonysággal a PrestigeManagement Kft. 

képviseletében Holub Katalin látta el az érintett időszakban.  

 

 

6. ONLINE ÉS SOCIAL MÉDIA 

A területtel külön munkatársunk foglalkozott 2017. december 14-ig, feladati között szerepelt a 

MOKSZ honlapjának folyamatos karbantartása, tartalom menedzselése, valamint a szövetségi 

facebook oldal kezelése. A munkatárs munkaviszonyának megszűnését követően a feladat a 

PrestigeManagement Kft. feladati közé került. 

 

 

7. KÖZREMŰKÖDÉS AZ ÁGAZATOK NEMZETKÖZI VERSENYEZTETÉSÉBEN, 

EDZŐTÁBOROZTATÁSÁBAN 

Az igazgatóság az ágazatokkal együttműködve vett részt az érintett időszak versenyeinek, 

edzőtáborainak szállásfoglalási feladataiban, repülőjegy árajánlatkérésre és foglalásra vonatkozó 

feladataiban. 
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8. INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK 

8.1 Nemzeti Korcsolyázó Központ projekt  

2017. nyarán került tervpályázati kiírásra a Nemzeti Korcsolyázó Központ. Az SZMI 

feladatai közé tartozott a tervpályázattal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat ellátása, 

Szövetségünk részt vett a kiírás előkészítésében, 

elektronikus módon történő meghirdetésében, a 

beérkezett pályaművek regisztrációjában. A 

tervpályázatra beérkezett 8 pályamű elbírálására bíráló 

bizottsági megbeszélések során került sor, ezek operatív 

lebonyolítása, valamint a győztes pályázat kihirdetését 

prezentáló sajtótájékoztató (2017. december 5.) 

előkészítése is szövetségi feladatok közé tartozott. 

 

 

8.2 2015. évi EMMI támogatás keretében zajló Gyakorló Jégcsarnok felújítási projekt 

A 2015-ben elkezdett átalakítási projekt 2018 tavaszára befejeződött. Ennek keretében 

kialakításra került egy konditerem, felújításra kerültek a földszinti és emeleti öltözők, az 

emeleti élező helyiség. A konditeremben megfelelő légtechnika került kiépítésre, ezáltal 

lehetővé vált a fölötte elhelyezkedő irodák klimatizálása, illetve a tárgyaló légcseréjének a 

biztosítása. A jégpálya forgalmának mérését lehetővé tevő beléptetési rendszer került 

kiépítésre, próbaüzemre a 2018/19-es szezon kezdésekor kerül sor. Ezzel a létesítmény 

alapvető hiányosságai megoldódtak, azonban további, sürgősen kezelendő komoly 

problémát jelent a hűtőgépek és a jégkészítő gépeket kezelő megfelelő személyzet hiánya  

A felújítási projekt nyomonkövetése, együttműködés az NSK-val és a kivitelezővel (mind 

az előkészítési fázis, mind a megvalósítás idejére vonatkozóan) az SZMI feladatai közé 

tartozott. 

 

 

9. EGYÉB AZ IGAZGATÓSÁGHOZ TARTOZÓ FELADATOK 

 

9.1 Az SZMI feladatai közé tartozik a MOKSZ szabályzatainak folyamatos előkészítése, 

felügyelete 

9.2 A szövetség KSF beszámolóinak összefésülése, szerkesztése 

9.3 Honosítások, vízumkérelmek kezelése, bonyolítása 

9.4 A 2018. évi Téli Olimpia Játékok kapcsán adminisztratív együttműködés a MOB-bal 

9.5 A MOKSZ, a Porsche Hungária és a Porsche Lízing közötti kiemelt partneri kapcsolattal járó 

adminisztratív feladatok ellátása, összefogása 

9.6 MOKSZ kisbuszok (2 db – Volkswagen személygépkocsi) használatának beosztása, 

kezelése, felügyelet 

9.7 Média megfigyelések lekérése 

9.8 Kiemelt rendezvény jellegű projektek előkészítése, lebonyolítása (OKÉ, Közgyűlés, 

sajtótájékoztatók) 

készült: Budapest, 2018. április 10. 

Váradi Orsolya 

 

 

 

  



 4 

 

1. sz. melléklet       
         

A 2017/18-as MOKSZ szezonban SZMI közreműködéssel lebonyolított események  
         
         

  

dátum esemény helyszín létszám 

résztvevő 

tagszervezetek/ 

nemzetek 

 

1. 2017. május 12-13. 

II. OKÉ - Országos Korcsolyázó 

Értekezlet Mátraháza  76 33  
2. 2017. május 26. Közgyűlés Budapest  26 26  
3. 2017. augusztus 23-szeptember 2. ST Felnőtt OB Budapest  30 6  
4. 2017. szeptember 28-október 1. Audi ISU ST VK Budapest *441 258 42 *csapattagokkal együtt 

5. 2017. október 21-23. Halloween Cup Budapest ** 123 15  
6. 2017. decemer 1-3. ST Mikulás Kupa Budapest  168 20  
7. 2017. december 4-10. FS-ID Mikulás Kupa Budapest  443 43  
8. 2017. december 19-20. SS Sprint OB Budapest  38 6  
9. 2018. január 4-7. ST Csizmadia Trophy Debrecen  110 10  
10. 2018. január 6-7. FS-SYS Jun és Adv Novice OB Budapest  36 13  
11. 2018. január 13-14. SS Összetett és JUN OB Budapest  52 7  
12. 2018. január 26-28. ST Pannonia Cup Budapest  169 18  
13. 2018. február 2-4. ST Diákolimpia Tatabánya  103 10  
14. 2018. február 16-18. Jégvirág Cup Miskolc ** 109 19  
15. 2018. február 17-18. II. Jász Kupa Jászberény ** 94 3 *3 ország több egyesülettel 

16. 2018. február 23-25. ST UP OB Budapest  86 8  
17. 2018. március 1-4. SYS Budapest Cup Budapest ** 84 13  
18. 2018. március 2-3. FS-ID UP OB Budapest  78 17  
19. 2018. március 9-11. ST Tisza Cup Szeged ** 131 3 *3 ország több egyesülettel 

20. 2018 máricius 31-április 1. FS Jégmadár Cup Székesfehérvár ** 165 8  
21. 2018 május 11-12. III. OKÉ Tata     
22. 2018 május 18. Közgyűlés Budapest     
    *csapattagokkal együtt    
    **MOKSZ által támogatott verseny  
 

 

 

Budapest, 2018. április 10.       
         
         
         
         

 

 

 


