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A sportág víziója nagyban támaszkodik a szisztematikus 
építkezésre és az együttműködő sportági közösségre

Az MJSZ jövőképe egy olyan fenntarthatóságra, és az utánpótlás mennyiségi valamint minőségi növekedésére 

alapozott, eredményes és népszerű jégkorong élet Magyarországon, amelynek érintettjei szisztematikus keretek

között, az együttműködést és közös értékrendet folyamatosan szem előtt tartva dolgoznak a sikerek elérése érdekében.
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A víziót támogató célrendszer négy szorosan összefüggő 
pilléren nyugszik

A pillérek között és a 

pilléreken belül

megfogalmazott célok 

esetén is szükséges a 

prioritások kiemelése. 

Egyes célok és akciók 

egymást erősíthetik és 

egymás ellen is 

hathatnak, ezért fontos 

megtalálni az optimális 

egyensúlyt a prioritások 

kijelölésén keresztül.

Az eredményesség és 

népszerűség jelentős mértékben 

épül a fenntarthatóságban és 

az utánpótlás mennyiségi és 

minőségi növekedésében 

megvalósuló fejlődésre. 

A stratégiát megvalósító akciók 

többsége az alapot biztosító 

fenntarthatóság és utánpótlás 

pillérekhez kapcsolódik és 

közvetve hat az eredményesség 

és népszerűség pillérekre.

Szisztematikus keretek, együttműködés, közös értékrend: A stratégia megvalósításához elengedhetetlen az érintettek 

elköteleződése, együttműködése és a hosszú távú, szisztematikus építkezés. Ehhez szükséges a közös célok egyértelmű kijelölése 

és a rendszer szintű szemlélet megteremtése, ennek keretében a célokból levezetett akciók kijelölése.

Utánpótlás Fenntarthatóság

Eredményesség Népszerűség
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MJSZ vízió és stratégiai célrendszer

PwC

2020.05.19.
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A stratégiai célok közötti összefüggések és kapcsolódási 
pontok bemutatása

A nyíl kiindulási pontjában található cél teljesülése marginálisan 

hozzájárul a nyíl végpontjában található cél teljesüléséhez
A nyíl végpontjában található cél teljesülésének előfeltétele a nyíl 

kiindulási pontjaként meghatározott cél teljesülése
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Fenntarthatóság

● 9 érintett bevonása

● 2 workshop

● 2 előzetes interjú

● 20 érintett bevonása

● 3 workshop

● 3 előzetes interjú

Szakmai munka

● 29 érintett bevonása

● 6 mini workshop

● 4 előzetes interjú

Érintett bevonása 

Utánpótlás

Eredményesség

Népszerűség

● 22 érintett bevonása

● 2 workshop

● 1 előzetes interjú

71

Akciótervező 

Workshop13

Előzetes interjú10

Eredmények

49

Roadmap (2021-2023)

● Akciók ütemezése, 

mérföldkövek és 

határidők

● Akciók részletes 

leírása lépésekkel

● Előkövetelmények

● Felelősök

● Szükséges erőforrás

Stratégiai 

célrendszer 

kialakítása 

● 35 érintett bevonása

● 6 nemzetközi benchmark interjú

● 2 hazai sikersport interjú

Strukturált mélyinterjú 

az érintettekkel35 32

Az elmúlt egy év munkája számokban

Stratégiai cél 

azonosítása

Azonosított akció a 

következő 3 éves 

időszakra
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A projekt főbb eredménytermékei - I. fázis

Dokumentum tartalma:

● Ideális stratégiai 

célrendszer módszertani 

megközelítése

● Az MJSZ által 2016-ban 

megfogalmazott 

stratégiai célok és akciók 

bemutatása, elemzése 

és visszamérése

● A visszamérés konklúziói
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I. fázis (2020 március - 2020 június) 

A 2016-os stratégiai célok 

visszamérése

A magyar jégkorong 

helyzetének elemzése

Hazai sikersport benchmark 

elemzés

Nemzetközi jégkorong 

benchmark elemzés

Dokumentum tartalma:

● A magyar jégkorong 

mutatószámainak és a 

mutatószámokat 

befolyásoló trendek 

elemzése

● Sport elérhetőségét és 

népszerűségét bemutató 

indikátorok

● Sport eredményességét 

bemutató indikátorok

Dokumentum tartalma:

● A vizsgált haza 

sikersportok (kézilabda, 

kajak-kenu) általános 

jellemzőinek bemutatása

● Benchmark adatok 

bemutatása

● Azonosított 

sikertényezők

Dokumentum tartalma:

● Vizsgált országok 

általános bemutatása

● Benchmark adatok 

bemutatása

● Azonosított 

sikertényezők



A projekt főbb eredménytermékei - II. fázis
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II. fázis (2020 augusztus - 2021 április) 

Stratégiai koncepció vezetői 

összefoglalója

Hosszú távú sportágfejlesztési 

stratégiai koncepció (2021-2032)

Rövid távú akciókat bemutató 

stratégiai roadmap (2021-2023)

Dokumentum tartalma:

● A magyar jégkorong 

víziójának bemutatása

● Víziót támogató szakmai 

pillérek

● A stratégiai célok 

struktúrája, fennálló 

szinergiák

● Rövid távon (1-3 év) 

azonosított akciók listája

Dokumentum tartalma:

● A magyar jégkorong 

víziója és stratégiai 

koncepciója 

● A víziót támogató 

stratégiai célok részletes 

bemutatása

● Rövid távon (1-3 év) 

azonosított akciók 

részletes bemutatása

Dokumentum tartalma:

● Rövid távon azonosított 

akciók részletes 

bemutatása, megjelölve 

a felelősöket, szükséges 

erőforrásokat

● Akciók megvalósításának 

ütemezése, határidőkkel, 

előkövetelményekkel
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Köszönjük a 
figyelmet!


