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A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó jogszabályok
•
•
•

2004. évi I. törvény a sportról.
2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények
módosításáról
A Kormány 107/2011. (VI.30) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó dokumentumok
•

•
•
•
•
•
•

A Magyar Jégkorong Szövetség sportágfejlesztési stratégiája 2011-2016 (A
sportfejlesztési koncepcióban külön nem jelölt helyeken kék betűkkel kiemelve az
idézetek ebből a dokumentumból származnak.)
Sport XXI Nemzeti Sportstratégia (65/2007 (VII.27.) OGY Határozat)
Edzők Etikai Kódexe (Magyar Edzők Társasága 2007.)
Európai Sport Charta és a sport etikai kódexe (Európai Tanács Miniszteri Bizottsága
által elfogadott ajánlások, 2001.05.16.)
Fehér Könyv a sportról (Brüsszel 2007.11.07.)
Az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásai (Brüsszel, 2008.10.10.)
A sport európai dimenziójának fejlesztése (Brüsszel, 2011.01.18.)

I. Általános bemutatás
Miskolc Város Közgyűlése 1998-ban alapította meg a Miskolci Sportiskolát (a továbbiakban:
Sportiskola) 10 sportággal (atlétika, birkózás, cselgáncs, jégkorong, kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás, röplabda, torna, úszás), ami az oktatási intézményektől teljesen független,
sportoktatási-nevelési intézmény. 2009. február 28-tól a Sportiskolát nonprofit gazdasági
társasággá alakította át Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A nonprofit jelleg
indokolt, hiszen a sporttal kapcsolatos feladatok, melyeket a Sportiskola ellát, nem
tekinthetők profitorientált feladatoknak.
A 2007-es Alapító Okirat így fogalmaz az Intézmény céljáról: „Szakmailag önálló
intézményként biztosítani Miskolc város élsportjának saját nevelésű utánpótlását, a hosszú
távú eredményességét atlétika, torna, röplabda, kosárlabda, úszás, jégkorong, kézilabda,
kajak-kenu, labdarúgás, cselgáncs, birkózás, asztalitenisz, ökölvívás és sakk sportágakban. A
diáksport alapjainak kiszélesítése. A lehető legtöbb fiatallal megismertetni és megszerettetni
a rendszeres testmozgás által nyújtott előnyöket.”
1998-tól kezdve a szakosztályok bekapcsolódtak a hazai bajnoki és versenyrendszerbe. Ma
már elmondható, hogy mind a 15 sportágnak vannak országosan ismert és elismert sportolói.
2000-ben a kajak-kenu és az asztalitenisz, 2004-től a tájfutás és az ökölvívás, 2007-től pedig a
sakk került be új sportágként az Intézménybe. 2003-tól 2006-ig a DVTK teljes labdarúgó
utánpótlása a Sportiskola kezébe került. Ezekben az években az intézményi létszám
meghaladta az 1700 főt, az edzők száma pedig a 85-öt.
A Sportiskolában évente kb. 10.000 edzést tartanak Miskolcon, 40 helyszínen. A versenyzők
kb. 1.200 mérkőzésen, versenyen vesznek részt.
2009-ben a Sportiskola a város által támogatott Nonprofit Kft.-vé alakult, melynek
ügyvezetője Dr. Szabó Brigitta, székhelye a Kemény Dénes Városi Sportuszoda, aminek az
üzemeltetését is a Sportiskola látja el. 2011. augusztusáig 300 országos bajnoki címet és sok
száz érmet és helyezést szereztek az intézmény csapatai, főleg atlétika, birkózás, judo, úszás,
kajak-kenu sportágakban. Labdajátékokban az országos bajnokságokon dobogóra állhattak a
Sportiskola csapatai kosárlabdában, kézilabdában, jégkorongban, röplabdában.
2011. augusztusáig 160-an húzhatták fel magukra a címeres mezt atlétika, birkózás, judo,
jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, kajak-kenu, röplabda, úszás, jégkorong,
tájfutás sportágakban.
Jégkorongélet Miskolcon
1978-tól 1990-ig a Miskolci Kinizsi Sportegyesület Jégkorongszakosztálya jegyezte a
sportágat, míg 1990-től 1994-ig a Miskolci Hoki Club volt a meghatározó. 1994-től napjainkig
a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület fémjelzi a miskolci hokit.

Városi összefogással téglajegyek megvásárlásával 1978-ban elkészült a Népkertben az első
miskolci műjégpálya, és Lukács dr. valamint a technikai vezető Tóth Gábor (mindketten a
jégkorongsport tevékeny segítői a mai napig is) szervezőmunkája eredményeként kialakult a
miskolci hoki csapat. 1979. december 1-je történelmi dátum a sportág és Miskolc város
életében, hiszen ezen a napon nyílt meg az új műjégpálya, ami egyre több fiatalt vonzott a
szakosztályhoz.
1983-tól két fronton is szerepelt az együttes, a magyar bajnokságban és a szlovák területi
bajnokságban. A szlovák bajnokságban megerősödött együttes az 1984/85-ös szezonban
sorra nyeri mérkőzéseit az OB.II-ben. A figyelemreméltó eredmények láttán a Miskolci Kinizsi
elnöksége 1985-ben a játékosok fejlődése érdekében a csapatot az OB.I-ben indítja. Ezekre
az évekre vezethető vissza a tervszerű utánpótlás-nevelés beindítása. A játékosedzőként
tevékenykedő Bíró Ignác időt és fáradtságot nem kímélve toborozta és tesztelte a fiatalokat.
A beindult Korisuliban korcsolyázni tanuló gyerekek közül a tehetségeseket jégkorongozni
hívta. A mai felnőtt csapat tagjainak pályája szinte kivétel nélkül így és innen indult.
1990 tavaszán a Miskolci Kinizsi Sportegyesület jégkorong szakosztálya megszűnt, mert az
egyesület képtelen volt azt a továbbiakban fenntartani. Ez idő tájt az egyesület már rendkívül
széles utánpótlásbázissal rendelkezett és ezen a bázison 1990. október 12-én megalakult a
Miskolci Hoki Club. 1991. nyarán hét erdélyi játékos érkezett az egyesülethez, akik kivétel
nélkül román ifjúsági válogatottak voltak. Az MHC elnöksége 1994. tavaszán az egyetlen
lehetséges, de kényszerű döntését meghozva az egyesületet megszüntette. Ezzel lezárult a
miskolci jégkorongsport történetének második szakasza. Az MHC idejében jött létre 1991ben a Borsodi Sörgyár, mint alapító támogatásával a "Miskolciak a jégkorongért" alapítvány.
Az alapítvány a mai napig működik, a céljának megfelelően hathatós támogatást nyújt mind
az utánpótlásnak, mind a felnőtt csapatnak.
1994. március 16-án kelt alapító okirattal és a B.-A.-Z. megyei Bíróság 1994. április 8-i jogerős
végzésével létrejött a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület. A gyerekekért
dolgozók társadalmi munkában végezték feladataikat. Sem az elnök, sem az elnökség tagjai,
de az edző és a technikai vezető sem kapott munkájáért anyagi ellenszolgáltatást. 1996-ra
került olyan helyzetbe az egyesület, hogy három év kihagyás után a magyar bajnokság
második vonalában (OB.II.) a felnőtt csapat elindulhatott. Erre többek között azért volt
szükség, hogy a tehetséges fiatalok a nagycsapatba beépülhessenek.
1997/98-as szezon óta minden korosztályban csapat indul a magyar bajnokságban. A
szakosztály a korosztályos magyar bajnokságokban aranyérmen kívül minden helyezést elért
már. A bajnoki címhez az 1997/98-as serdülőcsapat állt a legközelebb, amelyet a bajnoki
döntőben csak egy hajszállal előzött meg a Dunaferr gárdája.

II. Helyzetelemzés
Az utánpótlás-nevelés (UP) érintettjei
A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft, Miskolc város gazdag sportéletének meghatározó
közösségteremtő szervezete, a labdarúgáson kívüli gyermek- és utánpótlássport egyedülálló
és kiemelkedő helyi bázisa.
Felnőtt csapat
A város és régió meghatározó sportszórakoztató látványossága a Miskolci Jegesmedvék, a
felnőtt férfi jégkorong csapat.
Az eredményeket a külső környezet is értékeli (külső érintettek). Miskolc megyei Jogú Város
kiemelten támogatja az egyesületet, ami nemcsak a helyi politika, de a városi kötődését is
kifejezi a csapat iránt. Meghatározó szponzorok a régió legnagyobb vállalatai, de rajtuk kívül
még több kisebb vállalat is próbálja kihasználni a klub eredményességét, népszerűségét és
ismertségét.
A Miskolci Jegesmedvék főbb szponzorai és támogatói

A csapat zöme fiatalokból áll, és ami különösen fontos és értékes, a keret felét saját nevelésű
játékosok adják. „Korelnök a 32 éves 114-szeres válogatott Buday Krisztián, rajta kívül még
Fodor Szabolcs (53) és Dubek Valdimir (3) viselte hazája nemzeti válogatottjának a mezét. A
keret 40%-a amatőr sportszerződéssel rendelkező játékos.

A Miskolci Jegesmedvék csapatának játékoskerete

Név

Kor
(év)

Budai Krisztián
Budai Roland*
Dubek Vladimir
Gyenes Dávid*
Láda Péter*
Miskolczi Márk*
Mokrai Ádám*
Orosz Szilveszter*
Rafaj Attila
Ritó László*
Saluga Martin
Sijka Dusan
Szilágyi Levente
Túróczy Őrs*
Urbán Péter*
Chmelo Lubomir
Lindgren Alfred
Fodor Szabolcs
Popovics Patrik*
Jarabek Jan

Státusz

32
24
30
19
28
18
19
18
23
17
29
22
21
19
23
25
20
32
21
23

Igazolás
éve

H
H
H
A
H
A
A
A
H
A
H
H
A
A
H
H
H
H
A
H

2010
1999
2010
1999
1994
1999
2000
2001
2010
1999
2009
2009
2010
1999
1999
2011
2011
2011
1999
2011

Felnőtt
válogatottság
száma
114
3

53

* Sajátnevelésű játékos

1996/97-ben az OB II. harmadik helyét, 1997/98-ban az OB I. harmadik helyét, az 1998/99-es
szezonban az OB I. bronzérmét szerezte meg a csapat. Az 1999/2000-es bajnoki évadban
szövetségi döntés alapján egységes első osztály került kialakításra úgy, hogy az extraligában
és az Interligában szereplő együttesek mellett a korábbi OB I-es csapatok is indultak. A
rendkívül erős mezőnyben előrelépni nem sikerült, de a miskolci egyesület lehetőségei sem
hasonlíthatók össze sem infrastrukturális, sem anyagi szempontból a nagycsapatokéval.
Évad
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

Bajnoki
eredményesség
Osztály Helyezés
1
5
1
7
1
5
1
5
1
4

Magyar
Kupa
4
3
4

Nemzetközi
eredményesség
Kupa
Eredmény
MOL LIGA
MOL LIGA
MOL LIGA

9
6
3

Büszkék vagyunk arra, hogy a célkitűzéseinket eddig sikerült megvalósítani és megfelelő
nevelőmunka folyik az egyesületben. Példa erre az 1999/2000-es felnőtt bajnoki év, melynek
végén a csapat elnyerte „A bajnokság legsportszerűbb csapata” kitüntető címet és a vele járó
díszes serleget.

Azok névsora, akik Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, nemzetközi tornákon képviselték
hazánkat, a következők: Rácz Balázs, Egri Gergely, Mayer Péter, Hutter Gergő, Lukács Zsolt,
Poányi Péter, Puskás Gábor, Sike Zoltán, Tóth Gábor, Hutter Szabolcs, Bodnár Milán, Láda
Balázs, Láda Péter, akik mindannyian a felnőtt csapat tagjai.
A felnőtt csapat felkészítését és kiszolgálását viszonylag szűk stáb végzi. Egri István elnök
vezeti az operatív munkát. A kispadon Bob Dever és Mayer Péter osztozik a munkában.
Fischer József gyúró segíti a stábot.
Az UP szervezetrendszere
A sportiskola ügyvezető igazgatója idén nyártól Dr. Szabó Brigitta. Az ő munkáját a titkárság
mellett marketing és szervezési menedzsment is támogatja. A Kemény Dénes Városi
Sportuszoda, valamint a Diósgyőri Városi Uszoda intézményvezetője Szabó László. A
sportiskola szakmai vezetője Montovay Péter – hozzá tartoznak a szakág vezetők, edzők és a
technikai munkatárs, illetve a kötelező és önköltséges úszásoktatás felelősei is. A sportiskola
gazdasági vezetője Sütőné Jenei Andrea.
A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft felépítése

Ügyvezetés

Szervezés/Marketing

Intézményvezető

Titkárság

Gazdasági vezető

Szakmai vezető
Műszaki vezető

Gépészek

Úszómesterek

Pénztárosok

Sportiskola Szakmai vezető
Szakág vezetők
Technikai munkatárs

Kötelező
úszásoktatás

Edzők
Önköltséges
úszásoktatás

A szakosztály keretein belül szupermini (U8) korosztályban 33, mini (U10) korcsoportban 48
MJSZ által leigazolt gyermek ismerkedik a jégkorong alapjául szolgáló korcsolya és
bottechnikai képzéssel. Legalsó korosztályaink – szupermini (U8), mini (U10) - mennyiségi
feltételeinek megteremtését szolgálja rendkívül szervezett keretek között működtetett
óvodás korcsolyatanfolyamunk. Remek kapcsolatot ápolunk az óvodákkal, ahol szakképzett
edzőink oktatói irányításával folyik a sportág és alapjául szolgáló korcsolyázás minél
szélesebb körben való megismertetése és megszerettetése a korai gyerekkorban. Előkészítő
(U12) korosztályban jelenleg 32 játékos jégkorongozik, kölyök (U14) korosztályban 24 fő a
létszám, serdülő (U16) korosztályban 21, míg ifi (U18) korosztályban 8 fő.
A játékosok magas létszáma és képzettségi szintje egyúttal garancia az optimális fejlődésre.
Valamennyi korosztályos bajnokságban indítunk csapatot a 2011/2012 szezonban. A
megfelelő játékoslétszámmal indított versenyeztetés jó lehetőséget nyújt a széles utánpótlás
bázis alapjainak megteremtésére.
Mivel már óvodás illetve első osztályos koruk óta foglalkozunk a gyerekekkel, minden évben
„feltöltődik” az utánpótlás.
Az utánpótlás képzés folyamata
Toborzás/Kiválasztás
A szakosztály évente egy alkalommal sportágválasztó nyílt napokat szervez, ahol az
érdeklődő gyermekek és szüleik az edzéseket látogathatják, kipróbálhatják és eldönthetik,
hogy szeretnék-e a sportágat tovább űzni. Ezek a napok április közepén 2-4 napig tartanak,
nyilvános edzések keretében és előzetesen a sportiskola honlapján, helyi médiákban
felhívják rá a gyermekek és szüleik figyelmét az edző neve és elérhetőségének megadásával.
Nagyon fontosak ezek a toborzó napok – és más különböző népszerűsítési akciók –, hiszen a
sport társadalmi megítélése, presztízse sajnos napjainkban csökkenőben van s egyre
kevesebb szerepe van a különböző képzési formákkal, tanfolyamokkal szemben a gyermekek
és szüleik szemében.
Szintén problémaként merült fel az utóbbi években az amatőr diáksport elszívó kockázata. A
gimnáziumok amatőr csapatai átcsábítják az igazolt játékosokat, akik visszaadják az
igazolásukat, hogy amatőr középiskolás csapatukkal dobogós vagy egyéb jó helyezést
érhessenek el.
A Miskolci Sportiskola tervei szerint a kötelező úszásoktatás keretein belül egy-egy napot
szeretnének évente két alkalommal motorikus felmérésre fordítani, ahol ellenőrzött és
azonos feltételek szerint történik meg a felmérés, a testnevelő tanárok előzetes felkészítése
után. Tervben van ennek a felmérésnek számítógépes adatbanki rögzítése illetve a program
kidolgozásának létrehozása, ahol a gyermekek motorikus és sport-specifikus fejlődése
egyszerűen nyomon követhető.

A jégkorong Miskolcon is egyre népszerűbb, sok gyerek magától jelentkezik, illetve a szülei
hozzák le a jégpályára.
Az önkormányzat immár 20 éve az óvodás és kisiskolás gyerekeknek a délelőtti órákban
jéghez szoktatás, korcsolyaoktatást biztosít, melyet a klub edzői tartanak. Az oktatók a
tehetségesnek vélt óvodások, kisiskolások szüleit rögtön a tanfolyam végén megkeresik és
elmondják a sportiskolás lehetőségeket.
UP-képzés
A NUPI és az NSI sportág utánpótlási, sportágfejlesztési programjának figyelembevételével a
szakág-vezetők készítik el az éves programot, melyet a szakmai vezető ajánlásával a Miskolci
Sportiskola ügyvezető igazgatója hagy végül jóvá. Az edzők ez alapján készítik el az
edzésprogramot korosztályokra és csoportokra bontva, melyet naplóban rögzítenek. A
kézilabda edzések összeállításánál fontos szempont, hogy a gyerekeket ne terheljék le, így az
edzés gyakoriságát és erősségét ennek megfelelően állítják össze.
Az edzéseket szúrópróbaszerűen a szakág-vezető látogatja, ahol ellenőrzi az edző
felkészültségét, a sportszer előkészítettséget, edzők jelenlétét, edzésvázlatát és ennek
használatát. A sportiskola igazgatója szintén látogatja az edzéseket, szakmai ellenőrzést
folytat. Minden edző papíralapú edzőnaplót vezet, ahol a gyereklétszám, az edzés vázlatos
programja (címszavakban) szerepel. Az edzőnaplók alapján az edzések látogatottsága kb.
80%-os.
Pénzügyi nehézségek miatt inkább előnyben részesítik a különböző kupákat, saját
versenyeket a szakosztály nem rendez. A szülői finanszírozásnak van határa, sajnos a
szülőknek a költségek jelentős részét pótolniuk kellett, így a versenyek, kupák nevezésénél
figyelembe kellett venni a költségeket.
Heti átlagos edzésszámok

Korosztály
U8–U10
U12
U14
U16-U18

Heti edzés
6 óra
7,5 óra
10,5 óra
12 óra

Jelenleg minden korosztályunk a Nemzetközi
Jégkorong Szövetség (IIHF) ajánlásainak megfelelő
edzésszámokkal dolgozik, a képzési rendszert a
száraz edzések teszik teljessé. A MISI tanéve döntő
mértékben az oktatási rendszerben is jól ismert
tanévéhez igazodik, azaz augusztus 15-től június 15-

ig tart a munka.
A korosztályos csapatainak bajnoki eredményei az utóbbi öt évben

UP
korosztály
U8
U10
U12
U14
U16
U18

Bajnoki osztály
Szupermini
Mini
Előkészítő "B" cs.
Kölyök
Serdülő
Ifjúsági

2007/2008
Helyezés
7. Hely
5. Hely
5. Hely

2008/2009
Helyezés
8. Hely
6. Hely
4. Hely

2009/2010
Helyezés
2. Hely
9. Hely
6. Hely

2010/2011
Helyezés
1. Hely
3. Hely
2. Hely

A gyerekek életkoruknak megfelelően ismerkednek a korszerű jégkorong alapjaival, taktikai
elemeket, védekezést, helyezkedést, stb. tanulnak, hogy ha felsőbb korcsoportba illetve a
felnőtt csapatba kerülnek, ott már ne kelljen külön ezzel foglalkozni.
A szakosztály rendszeresen szervez korosztályos edzőtáborokat, melyek szakmailag és
csapatépítésként is nagyon hasznosak, élvezik a gyerekek és rengeteget tanulnak.
Az UP képzési rendszer háttere
A miskolci jégkorong utánpótlás helyzete az elmúlt években alapvetően alakult át. 2006-os
megépülése óta a Miskolci Jégcsarnok európai szintű létesítményként nyújt hátteret a
mindennapi munkához. A szakosztályban jelenleg közel 170 sportoló és 6 edző dolgozik, a
legifjabb U8-as gyerekektől a legidősebb U18-as fiatalokig.
A fedett pálya elkészülése óta – a sportág országos népszerűségével párhuzamosan –
jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, illetve ennek hatásaként egyre inkább
központi kérdéssé vált az elitképzésre való igény. Négy éve a Szabó Lőrinc Általános Iskola
Vörösmarty Mihály Tagiskolájában (a Jégcsarnoktól optimális távolságra) elindult a jégsport
specializációjú osztály, melyben a fiúk a jégkorong, míg a lányok a műkorcsolya alapjait
sajátíthatják el és vehetnek részt a szakosztályok életében. A 2011/2012-es tanévben már 4.
osztályosak lesznek a jégsport osztály első tanulói.
Ezzel az osztállyal és ennek működtetésével a kora délutáni jégidők tekintetében is nőtt a
hatékonyság, fontos, hogy a gyerekek szervezett keretek között, tanári felügyelettel járnak
edzésre, ahol már a Sportiskola szakemberei foglalkoznak velük.
Szoros kapcsolat van Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE és a Sportiskola között is, 2011.
augusztustól a klub mindenkori szakmai vezetése irányítja az utánpótlásban folyó szakmai
munkát is, ezzel teremtve meg az egészséges egységet a MISI és az ott felnövekvő fiatal
sportolókra alapozó élvonalbeli együttes között.
A kisebb korosztályokban minőségi munkára alkalmas létszámban vannak sportolóink, az
idősebbek felé haladva azonban még vannak komoly létszámgondok. Jelenleg az U18-as
korosztályban nem is tudunk csak tisztán miskolci csapatot indítani a bajnokságban, hanem
második éve a Debrecen azonos korú fiataljaival közös alakulat szerepel a pontvadászatban.
A miskolci jégkorongsport jelenlegi legnagyobb ereje – a jégkorong, mint termék
eladhatósága tekintetében – a felnőtt csapatban rejlik. Az utóbbi 4 év szisztematikus
munkája mind a szakmai programmal, mind a csapat szervezeti és finanszírozási
megoldásaival olyan szintre emelte a Jegesmedvéket, amely már nemcsak a városban,
hanem országos szinten is figyelemre méltó. Ez a folyamat a szakmai munka teljes
vertikumra érvényes egységesítésével felgyorsulhat és megalapozhatja egy igazán hatékony
struktúra kialakulását.

A szakosztály a jégcsarnokban és a szabadtéri pályán is tart edzést, melynek éves bérleti
költségi igen magasak. A száraz edzéseket egy szintén bérelt edzőteremben folytatják le.
A városban rendkívül divatos sportág a jégkorong, valamennyi hazai mérkőzés telt házas
buzdítás mellett zajlik. Rekreációs jelleggel számos amatőr csapat használja a pályát.
A délelőtti órákban óvodák, általános- és középiskolák lelkes tanulóinak hada veszi birtokba a
csarnokot, a hétvégék állandó és rendkívüli népszerűségnek örvendő programja a
közönségkorcsolya.
A szakosztály folyamatosan bérel buszokat, hogy az országos korosztályos bajnokság
különböző helyszíneire eljussanak. Ennek költségei éves szintén tetemesek.
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III. Célkitűzések és megvalósítás
Vízió
Öt év múlva az eddigi eredményeket megőrizve és a sportágfejlesztési koncepcióhoz
illeszkedve a magyar jégkorong utánpótlás észak-magyarországi fellegvárává szeretnénk
válni, ahol a térség legnagyobb létszámú utánpótlás-tömeget nevelik és versenyeztetik.
Cél, hogy 2015/2016-ra egy miskolci központú, a Jegesmedvék élvonalbeli csapatával
szimbiózisban élő, széles bázisú, teljes vertikumban minőségi munkát végző modell jöhessen
létre, mely a teljesen kezdőktől az egyetemi tanulmányikat is a jégkorong magas szintű
művelése mellett űző fiatal felnőtt játékosokig minden érdekeltnek versenyképes
alternatívát kínál a sportolásra és az egészséges felnőtté válásra.
Az eredményeket a saját nevelésű játékosok meghatározó szerepével kívánjuk elérni.
Elképzelésünk szerint a kerethez tartozó játékosok nagy része utánpótlás-nevelési
rendszeréből kerül ki, többségük itt szerzi meg az első igazolását, köszönhetően a jól
kiépített és működő koncentrált rendszernek (akadémia). Az utánpótlás-nevelés rendszerén
belül a 3-7 éves kora között minden fiút elérünk a régióban, megismertetjük velük a
jégkorongot, célunk szerint a legjobb adottságokkal rendelkezőket pedig betereljük a képzési
rendszerünkbe.
A képzés alapja a széles bázis. A több mint 250 gyerek zömével a mostanihoz hasonlóan
foglalkozunk, túlnyomó többsége a szabadidősportban leli majd meg örömét, reményeink
szerint megszeretve a mozgást, a sportot, az egészséges életmódot. A legtehetségesebbek
pedig sportiskolánk tagjai lesznek.
A kiválasztást, a képzést és felkészítést kiváló és specializált létesítményekben végezzük és jól
felszerelt, kiválóan képzett szakemberekkel megerősített tudományos-orvosi háttérrel
támogatjuk.
A jégkorong szakosztályt szervezeti értelemben is a nemzetközi standardok szerint kívánjuk
hatékonnyá tenni. A 2011. évi LXXXII. törvény nyújtotta lehetőségekkel élve kívánjuk
jelentősen megerősíteni a szakmai stábot és a gazdasági menedzsmentet.
Stratégiai célok és prioritások
Szövetségi cél: „A magyar jégkorongozás tömegbázisának szélesítése, 5 év alatt az igazolt
játékosok számának megduplázása.”
•

Klubcél: A következő öt évben a mostani 170 fős gyereklétszám 270 fősre emelése.

Szövetségi cél: „Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára
megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása”
•

Klubcél: A következő öt évben a több napos kupák rendezése a korosztályos csapatok
számára.

Szövetségi cél: „Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása az elit jégkorong klubok és az
új stadionok létesítése, a meglévők felújítása, a szükséges szolgáltatási és biztonsági háttér
megteremtése.”
• Klubcél: A következő öt évben a kiemelt célként kezelendő a nyitott edzőpálya
befedése és az öltözőszám növelése.
Szövetségi cél: „A magyar edző- és játékvezető képzés színvonalának emelése, nevelői és
pedagógus háttér biztosítása az alsóbb szintű bajnokságokban és az utánpótlás területén is.”
• Klubcél: A szakosztályban foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése,
ösztönözve a minél magasabb szintű edzői képesítés megszerzésére.
Szövetségi cél: „A magyar sportegészségügy és a sporttudomány bevonása a magyar
jégkorong eredményességének javítása érdekében.”
• Klubcél: A kívánt életkortól a megfelelő táplálék kiegészítők biztosítása legális
teljesítményfokozás céljából.
Célok elérése, megvalósítás
A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak
– van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és
kiteljesíteni.
Öt év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetségek megfigyelését és
kiválasztását. Ennek kulcstényezői:
•

•

A gyerekek jégkorongozás felé terelését, ezáltal a „merítési bázist” vertikálisan és
horizontálisan kívánjuk szélesíteni. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és
együttműködni, hosszú távon a régiót meghatározó településit, iskoláit bevonva. („A
sportágunk fejlődésének alapeleme a kisebb korcsoportokban a játékosok számának
mennyiségi növelése. A sportági piramis alapjának szélesítése, a legkisebbeknél a
képzés minőségének javítása érdekében szeretnénk a Sport XXI. Program
lehetőségeit minél hatékonyabban kihasználni.) Vertikálisan pedig még fiatalabb
korosztályok felé nyitunk, és tovább folytatjuk az óvodákkal való együttműködést.
A kiválasztott gyerekeknél – illetve a későbbi fejlődésüket nyomon követendő
rendszeres – élettani vizsgálatokat végzünk, hogy valóban csak azokat a gyerekeket
állítsuk a hivatásos sportolói pályára, akik rendelkeznek az alapadottságokkal.

Mindezek mellett, amennyiben bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, a szövetséggel
együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös programot
dolgozunk ki, hogy a jégkorong is a mindennapos testnevelés része legyen. („Különösen
fontosnak tartjuk, hogy a lehetőséghez mérten minden létesítmény nyújtson segítséget az
egészséges életmódhoz azáltal, hogy az óvodai- iskolai testnevelést, illetve rekreációs
sportot is szolgálja.”)
A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek
megtartása, továbbképzése, az új edzőtehetségek megtalálása, az anyagi megbecsülés
fokozása.
2014/2015-re látótávba érhet a Miskolci Jégkorong Akadémia gondolata, hisz a legfőbb cél,
hogy egy koncentrált képzés nyújtó intézmény (például szolgál az ifj. Ocskay Gábor
Jégkorong Akadémia) mutasson teljes perspektívát minden olyan fiatal jégkorongozónak, aki
hivatásszerűen, akár válogatott szinten szeretné űzni a sportágat. Az iskolai rendszerű képzés
biztosíthatja azt a rendszerességet, azt az elhivatott munkát, mely az elit jégkorong irányába
vezetheti a fiatalokat. Ezzel párhuzamban egy ilyen szervezettségű intézménynek főállású,
teljes időben a jégkorong fejlesztésében dolgozó szakemberekre van szüksége a jelenlegi
mellékállású státuszú edzők helyett. Ennek a gondolatnak fokozatosan érvényre kell jutnia az
évek során, hogy tervezhetőbb legyen a szakosztály működés és a benne dolgozók
mindennapi élete egyaránt.
Fontos leszögeznünk, hogy a szakosztálynál dolgozó szakemberek töredékéért dolgoznak
annak, amit a nagy csapatoknál ugyanabban a pozícióban megkeresnek náluk nem
feltétlenül felkészültebb emberek, ezért szükség van bérük megemelésére. („Sportolók,
sportszakemberek általánosságban átlagjövedelem körüli fizetéssel rendelkeznek, azonban
sok önkéntes dolgozik magasabb szinteken is.”)
Szakembergárdánknak is szüksége van arra, hogy rendszeresen megújítsák tudásukat,
tovább képezzék magukat. Erre kiváló lehetőségként kínálkozik a szövetség által szervezett
konferenciák, továbbképzések , a belső képzések.
Az elmúlt időben szakosztályunk a rendelkezésre álló erőforrásokat igénybevételével
próbálta az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközöket, felszereléseket biztosítani, a
felkészülést és versenyzést segítő táplálék kiegészítők és orvosság, gyógyászati eszközök
rendelkezésre bocsátani. Ugyanakkor az ehhez rendelt erőforrások végesek voltak, és
semmiképpen nem elegendőek és megfelelőek a ma elvárt színvonal biztosításához. Ezért a
jövőben, a támogatások biztosította lehetőségekkel élve jelentősen szeretnénk ezen a
területen is előrelépni.
A miskolci jégkorongozók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka
továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér kialakítása. A
2012/2013-as szezonra a szélesedő piramis és a megszilárduló szakmai rendszer mögött
szükséges lesz az öltözők számának és a száraz edzések sportágspecifikus szerszükségletének

fejlesztése, távlati cél, hogy a budapesti és fehérvári példához hasonlóan egy mini
edzőközpont jöhessen létre, ahol minden fejlesztési eszköz egy helyen, szervezett keretek
között állhat a sportolók és edzőik rendelkezésére.
Ennek helye a Szabadidőközpont területén megtalálható. Egy ilyen fejlesztési központ életre
hívásával a régió más, kisebb egyesületeinek szakmai fejlődésében is szerepet vállalhatna a
város, hisz a szabad kapacitások bérelhetők lennének.
2013/2014-re - ha lehet már hamarabb is - kiemelt célként kezelendő a nyitott edzőpálya
befedése. A társasági adó lehetőségeit kiaknázva létrejöhet az a beruházás, mely hatalmas
löketet adhat nemcsak a jégkorong sportágnak, de az egész jeges közösségnek, hisz az eddigi
feszes, sokszor komoly kompromisszumok árán kialakuló edzésbeosztások helyét az
egészséges, csak szakmai indokokkal alátámasztott munkarend válthatná fel.
A jelenleg is futó, évek óta megszervezett MISI Jégkorong Tornák az új létesítményi helyzet
révén komoly nemzetközi szintre emelhetők, 6-8-10 csapatos, több napos utánpótlás, vagy
akár felnőtt tornák lebonyolítása is lehetséges. Az említett szezonra korosztályos csapataink
célja egyértelműen az országos elitbe tartozás, melynek összetétele jelenleg is dinamikusan,
évről évre változik. A rendszer működése csak abban az esetben hatékony, ha sportolóink és
a belőlük álló csapatok szintje is megüti az élvonal szintjét.
Későbbiekben szeretnénk elérni a szabadtéri pálya befedését, hogy az csapadékos
időjárásban is megfelelő jégminőséget tudjuk biztosítani az utánpótláskorúak edzés idejére.
A célok eléréséhez és a tervek megvalósításához elengedhetetlen a nagyon magas
színvonalon megszervezett, hatékony háttér. Ehhez mindenképpen stabilizálni kell a
pénzügyi hátteret, meg kell teremteni a bevételek és kiadások egyensúlyát, folytatni kell a
megkezdett nemzetközi kapcsolatépítést.
Az elkövetkezendő öt évben a célok megvalósításához alkalmas innovációval kívánjuk
megújítani szervezetünket és menedzsmentünket. Hatékonyan működő sportszolgáltató
szervezetté kívánunk válni. Magas színvonalon szeretnénk kiszolgálni fogyasztóinkat: az
utánpótláskorú gyerekeket és szüleiket(!), a közönséget, a média munkatársait és a
szponzorokat. Növelni kívánjuk a helyi, regionális és országos médiajelenlétünket.
Megvalósítási terv 2011/2012-ben
Szakmai célkitűzések
Utánpótlás-nevelés

Elsődleges feladatunk, hogy a kor szellemének megfelelően olyan képzési struktúrát
alakítsunk ki, melyben a céltudatos elitképzés, illetve a Sportiskola hitvallásával megegyező
utánpótlásbázis kialakulása egyaránt biztosítható.

A város bővelkedik nagy múltú iskolákban és van egy európai szinten is ismert egyeteme, így
tehát minden adott ahhoz, hogy Miskolcon legyen a térség, az országrész jégkorong
központja, képzési fellegvára.
Természetesen az akadémiai képzés rengeteg tényező együttes működését feltételezi, így
ezek összehangolása, vagy a képzés volumenének bővítése időigényesebb és körültekintőbb
lépéseket feltételez.
Cél, hogy 2015/2016-ra egy miskolci központú, a Jegesmedvék élvonalbeli csapatával
szimbiózisban élő, széles bázisú, teljes vertikumában minőségi munkát végző modell
jöhessen létre, mely a teljesen kezdőktől az egyetemi tanulmányikat is a jégkorong magas
szintű művelése mellett űző fiatal felnőtt játékosokig minden érdekeltnek versenyképes
alternatívát kínál a sportolásra és az egészséges felnőtté válásra.
Igazolt sportolók száma korcsoportonként

Korcsoport
U8
U10
U12
U14
U16
U18

Jelenleg 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
33
33
30
40
60
48
48
50
55
60
32
32
35
40
40
24
24
30
35
40
21
21
25
30
30
8
8
20
25
25

Kis mértékben változtatni kívánunk az edzésszámokon. Az élettani paramétereket
maximálisan figyelembe véve törekszünk a minél hatékonyabb munkára a jobb eredmény
érdekében.
Tervezett edzésszámok a különböző korcsoportokban

Korcsoport
U8
U10
U12
U14
U16
U18

Jelenleg
6
6
7,5
10,5
12
12

2011/2012
6
6
7,5
10,5
12
12

2012/2013 2013/2014
6
7,5
6
7,5
7,5
9
10,5
12
12
15
12
15

2014/2015
7,5
7,5
9
12
15
15

Kiemelt fontosságúnak tartjuk az orvosi/rehabilitációs ellátás javítását. Szeretnénk
mindenképpen egy defibrillátort, lélegeztető ballont a szakosztály munkájához, hiszen
sajnálatos módon bekövetkezhetnek olyan események edzéseken vagy verseny közben,
amikor azonnali beavatkozás szükséges. Illetve különböző prevenciós műszereket is
létfontosságúnak tartunk sportolóink professzionális kiszolgálásában.
A felkészítésben havonta 140 órát meghaladóan bérelünk jégidőt a korcsoportjaink számára
ez tetemes költséget jelent. Emellett havonta 50 órát is meghaladja a kiegészítő
sportlétesítmények (kondicionáló terem, uszoda, stb.) bérlése.

Diagnosztikai eszközök (db)

U8
Ultrahangterápia BTL-5710 SONO
HeartSave AED 6S
F-208-as inhalátor
UNITENS készülék
Ionos légtisztító Neotec XJ 2000
LTE350 LASER PLUS készülék
SPIROLAB III pulzoximéterrel
LODE ergométer vérnyomás modullal
AMBU Lélegeztető ballon

1

U10

1
1

U12

U14

U16

1

1

1

1

1

1

U18
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Versenyeztetés

Klubunk utánpótlás-nevelési eredményességi
célkitűzése egyértelmű: minden
korcsoportban feljebb akarunk kerülni. A
játéktudás, a tehetségek rendelkezésre
állnak – élni kell velük.

Bajnoki helyezési célok 2011/2012

Korcsoport
U14
U16
U18

Jelenleg
7. Hely
11. Hely
2. Hely

2011/2012
"A" csoport
"A" csoport
1-4. Hely

U8-U12 korcsoportig a 2011/12-es évben 9
utat, U14-es korosztálynak 11, U16-os korosztálynak 18, az U20-as korosztálynak pedig 21
alkalommal kell buszt bérelnünk a különböző versenyhelyszínekre való eljutáshoz.
2012 márciusában szeretnénk egy nagy nemzetközi tornát rendezni, ahol minden versenyző
korosztályban indulnának csapatok, a résztvevők száma várhatóan a 600-at is meghaladja
majd. Kiváló alkalom lesz az elvégzett munka, a játékosok fejlődésnek lemérésére.
A két alsó korosztályban kétnapos, a felettük lévő korcsoportokban háromnapos felkészülési
tornán való részvételt tervezünk.
A tervek megvalósításához szükséges fejlesztések
Humánerőforrás fejlesztés – személyi állomány és képzés

Elsődleges feladatunk, hogy a kor szellemének megfelelően olyan képzési struktúrát
alakítsunk ki, melyben a céltudatos elitképzés, illetve a Sportiskola hitvallásával megegyező
utánpótlásbázis kialakulása egyaránt biztosítható. Ehhez felkészült szakemberekre, minél
több “A” és “B” licences edzőre, de elsősorban tudatos, azonos szakmai elvek alapján
történő irányításra van szükség a teljes vertikumban. A Jegesmedve-MISI együttműködés
megfelelő alapot adhat ehhez a gondolathoz, fontos azonban, hogy az utánpótlás képzési
rendszere egészséges függetlenségben legyen a felnőtt csapat esetleges személycseréitől. A
teljes szakemberállományt 3 fővel kívánjuk bővíteni a következő 4 évben.
A 2011/2012-es szezon egyik fő célja, hogy olyan agilis, tapasztalt, magasabb jégkorongos
kultúrából érkező külföldi edző érkezzen az utánpótlás kötelékébe, aki szakmai igazgatóként

tanácsaival és kontrolljával segíti a rendszer olajozott működését. Az említett igazgató, a
jégkorong szakágvezető, illetve a felnőtt csapat mindenkori vezetőedzőjének folyamatos
kapcsolattartása lehet a garancia rá, hogy a rendszer elemei egy irányba mutatnak. Szintén
az előttünk álló szezon célja, hogy a jelenlegi edzői létszámot megnövelve hatékonyabb
munkát végezzünk az egyes sportcsoportoknál, különösen a remények szerint fokozatosan
bővülő létszám ismeretében. A szakmai igazgatói posztot a jövőben is meg kell tartani, ez a
szerepkör töltheti be a friss ingerek és új tapasztalatok rendszeres beáramlását.
Szakemberek
Teljes szakember állomány
Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
OKJ-s végzettség edzők
Licence-szel rendelkező edzők

Jelenleg

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

9
4

9
4

11
4

11
5

12
6

5
9

5
9

7
11

6
11

6
12

Eszköz fejlesztés

A működés során felmerülő kisebb problémákat mindenképpen javítani kell, sajnos a
felkészülés és versenyeztetés majdnem minden területén szembesülünk ezekkel. A
legfontosabbak problémák a felszerelés során merülnek fel.
Legfontosabb sport eszközök
Eszköz
Kettlebell 16 kg
TRX Pro pack + DVD
Pro's pro medicinlabda 3 kg
Pro's pro medicinlabda 5 kg
Pro's pro minigát 23,5 cm
Pro's pro minigát 41 cm
Jelzőoszlop 90 cm
Egyensúlyozó korong
BH Fitness SB2 pro spinning kerpár
Street hoki labda puha
Street hoki labda kemény
Korcsolyázógép
Korong
Nehezített korong
Polar team 2 pro
Polar wear link + pulzusmérő öv
Koordinációs létra
Taktikai tábla nagy
Élezőgép
Lőpad
Szegecselőgép

U8
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő

U10

U12

U14
6
12

20

20

6
30

1
1

U16
12

12
20
5

30

1

U18

1
1

1

1
500
30
1
10
1
1

1

A minőségi, modern hoki minél magasabb technikai elsajátításához ma már ezekkel
azeszközökkel rendelkezni kell. Száraz edzéseinket TRX gyakorlatokkal színesítjük, illetve
felhasználjuk, hiszen már több csapat és a válogatott is dolgozik ezzel az edzésmódszerrel.
A jégkorong a sérülésveszélyes sportágak közé tartozik, aminek űzéséhez elengedhetetlenek
a védőruhák, védőfelszerelések.
A legfontosabb beszerezendő sporteszközök és felszerelések

U8
Fejvédő
Nyakvédő
Kesztyű
Mez
Táska
Ütő
Könyökvédő
Mellvédő
Nadrág
Jock
Sportszár
Lábszárvédő
Korcsolya
Jogging
Ragasztószalag

db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
48

U10

U12

U14

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
96

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
160

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
120

U16
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
210

U18
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
80

IV. Sportfejlesztési terv indoklása
Az elmúlt években a sportiskolánk jégkorong szakosztálya példaértékű utánpótlás nevelő
munkát kezdett kiépíteni, és jó úton halad, hogy hamarosan Székesfehérvár után, egy újabb
jégkorong akadémiás rendszert nyisson meg. Az utánpótlás-nevelési rendszerben
foglalkoztatott közel 170 gyerek, a bevont oktatási intézménnyel való együttműködés, a
határokon átnyúló kapcsolatépítés európai szintű.
Az eddigi önálló erőfeszítések azonban nagyjából elérték a felső határokat. További – külső –
források bevonására van szükség, hogy
• A sportágfejlesztési koncepciókhoz illeszkedve a magyar jégkorong utánpótlás északi
fellegvárává szeretnénk válni.
• A szövetség és általunk is hőn áhított, újabb jégkorong akadémia megkezdhesse
működését, ezzel is biztosítva a jégkorong utánpótlást és sportágunk minél magasabb
színvonalra emelését hazánkban.
A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal:
• Vertikálisan és horizontálisan szélesítjük a férfi jégkorong bázisát.
• Egységes szempontokkal, orvosi-tudományos háttérrel, erős információtechnológiára
támaszkodva szervezzük meg a tehetség kiválasztást és nyomon követést.
• A megfelelő szakemberek megtartása, az új edzőtehetségek megtalálása, anyagi
megbecsülésük fokozása és továbbképzésével továbbjavítjuk a minőségi képzést.
• Megszervezzük a koncentrált utánpótlás-nevelést, aminek hatására öt év múlva
jégkorong akadémiát nyithatunk.
• Képzés minőségét továbbjavítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök,
felszerelések biztosítása, a felkészülést és versenyzést segítő táplálék kiegészítők és
orvosság, gyógyászati eszközök rendelkezésre bocsátására.
• A jégkorongozók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka
továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér
továbbfejlesztése.
• Magas színvonalon szeretnénk kiszolgálni fogyasztóinkat: az utánpótláskorú
gyerekeket és szüleiket.
• A felszerelések (egy részének) biztosításával a hátrányos helyzetű családok
gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani, így a családi anyagi források
hiánya miatt tehetség nem veszhet el.

V. Társadalmi, gazdasági hatások
A szakosztályunknak eltökélt szándéka, hogy ezt a csodálatos sportágat az ÉszakMagyarországon élőkkel még jobban megszerettesse, még népszerűbbé tegye, és minél
többen válasszák, akár csak rekreációs célra is.
Miskolc városmarketingjének fontos elemét jelenti jégkorongcsapatunk, sportiskolánk.
Szerethető játékosaink, tiszteletre méltó eredményeink, egész Európában ismertté tették
nevünket, egyben Miskolc város nevét.
A városban rendezett nemzetközi tornákkal elősegítik a turizmus fellendülését, és
Magyarország adottságainak kihangsúlyozását.
A pályázatban foglaltak megvalósulásával, megtaláljuk és kineveljük a jövő jégkorong
sztárjait, akik nemcsak klubszinten vitézkednek, hanem a jövő válogatottjának alapjai
lehetnek, elősegítve a jelenleginél (is) sikeresebb szerepléseket a világversenyeken.
A jégkorong szakosztály 170 magyar fiatalnak ad sportolási lehetőséget, elősegítve ezzel az
egészséges életmódhoz szükséges lehetőségeket. Példát mutatnak a gyerekeknek és
szüleiknek, hiszen nemcsak „sportlovakat”, hanem pedagógiai szempontból is értékes
embereket nevelnek.
A határon túli sportkapcsolataink apró de fontos építőkövei a nemzetpolitikának.
Szakosztályunk gyakran jár ki kedvező földrajzi helyzete miatt különböző szlovákiai tornákra,
edzőmérkőzésekre.
A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk
el, hiszen anyagi problémák miatt nem szeretnénk elveszíteni tehetséges fiatalokat.

