
A „vízen járók” külön versenye a sportrendszerben

Létezik-e ez a verseny? Az biztos, hogy ilyen helyzetben, mint a kajak-kenu, most nincs más sportág a  
sportrendszerben. Az eredményesség egyértelmű, még akkor is, ha a problémák egy ideje szinte már  
programozottan sorban állnak a tudatunkban.
A  sport  alaprendszerei  átalakulóban  vannak,  deklaráltan  is  változások  indulnak,  és  korábbi  
támogatások változhatnak meg. Sorra megszülethetnek a kiemelten támogatott sportági akadémiák.  
Beruházásként mostantól akár minden nap lehetne testnevelés óra az iskolákban, miközben zajlik a  
sport és a közoktatás finanszírozási hátterének rendszerváltása. 
Működési területünkön, a Dunán és a folyó vízgyűjtőin behatárolt víztestekben terület-fejlesztési, és  
meder-átalakítási beruházások lesznek, valamint EU-s akaratból nő a hajózás volumene is.
Régóta fennálló helyzet, hogy a szakmai tudásvagyonunk egyelőre csak a napi gyakorlatban létezik, a  
szakmai innováció nem mindig tervezett, többször spontán, jellemzően probléma-elhárító folyamat. A  
sportági humán erőforrás komplexitása ellenére egyelőre csak a szűk specifikus területen vethető be  
eredményesen  és  szervezetten.  A szövetségi  ágazati  munka,  a  belső  országos,  a  rendezvényekhez  
kötődő sportirányítás tekintetében professzionális, de a jelenlegi helyzetre méretezett, s most akciótól  
akcióig  halad.  A  legértékesebb  felkészülési  nyári  időszakot  a  versenysorozat  töltik  ki,  ezért  az  
utánpótlás nevelésében a képesség-fejlesztésnek ez a módja alapvető tervezési és terhelési tényezővé  
nőtte ki magát. És bizonyosan lehetne folytatni a részletekben is.

Ez is azt mutatja, hogy összetett feladat vár ránk. Olyan feladat, amelyet bonyolultsága és a sikerek  
miatt érzett időszerűtlensége miatt akár el is háríthatunk magunktól, de csak addig, amíg a status quo  
kitart. Jobb megoldás volna, ha már most hozzányúlnánk, a rendszerünk egyes részeihez. De hogyan  
oldhatjuk  meg  egyszerre  a  status  quo  megmaradását  is  biztosító  jól  bevált  eljárások  további,  
változatlan  alkalmazását  úgy,  hogy  a  hosszú  távú  fejlődést  biztosító  rendszerszerű  változások  is  
elinduljanak? Mi lehetne vállalható kockázat a sportágunkban a változatlanság stratégiájával, egy  
olyan  folyamatban,  amelynek  számos  eleme  meg  fog  változni?  Hogyan  lehet  majd  a  korábbi  
hagyományosan jó pozíciót megtartani egy esetlegesen bekövetkező, szerényebb eredményeket hozó  
időszakban is?  Gyávaság,  bizonytalanság  számolni  ezzel?  Ilyen  helyzetértékelés  és  kérdésfeltevés  
esetén a stratégia csak az lehet, hogy megpróbálunk együtt haladni a változásokkal. Támaszkodunk az  
eddigi eredményeinkre, és folyamatosan tervezetten korszerű megoldásokat vetünk be. Új, rugalmas  
szervezeti struktúrát hozunk létre, a szövetségi – a speciálisan kajak-kenu szövetségi – működést pedig 
gördülően, ha kell, újra és újra áttervezhetőnek alakítjuk ki. Ebben a folyamatban alapvető technikai,  
fenntarthatósági,  de  eredményességi  hatása  is  lehet  annak,  ha  az  egyébként  hagyományosan  jól  
teljesítő,  de  innovációban  perspektívátlan  munkaszervezet  esetében  indul  meg  elsőként  a  belső  
változás, és az átmenet idejét programcélként igyekszünk lerövidíteni. 
(Aki időt nyer, aranyat nyer?)

Összegzésként kimondhatjuk tehát, hogy: a „vízen járók” életterének komplex felfogása szükségessé  
vált  számunkra.  A  mi  esetünkben  a  geográfiai  elhelyezkedésünk,  a  folyóvizek  térségében  lezajló  
fejlesztések, változások is meghatározók lesznek a sportági programjainkra. Erre készülni kell, mint  
ahogy  a  közoktatásban  lezajló  változásokra  is  oda  kell  figyelnünk  az  utánpótlásunk  biztosítása  
érdekében. Egyedi a helyzetünk abban is, hogy a sportági versenyelőnyeink eloldódhatnak majd egy  
új  szervezésű rendszerben, ami a finanszírozást  érinti.  Mégis be kell  lépnünk egy belső fejlesztési  
folyamatba,  mert  jó  gyakorlataink  vannak  a  változó  körülmények  közötti  teljesítésben,  és  ez  a  
modellfejlesztés  teheti  lehetővé  azt,  hogy  a  jövőben  elérhetővé  váljanak  a  fenntarthatóságot,  a  
fejlesztések finanszírozhatóságát biztosító forrásokat.



Kell egy új koncepció és kellenek a részletes tervek!

KONCEPCIÓ-ALKOTÁS
 Első  lépések  :  A fejlesztés  szándékában  való  megegyezés.  Az  első  vezetői  döntések  meghozatala  a 

koncepció megfogalmazására és annak alapján a fejlesztési szándék programban történő kidolgozására.
 Alapvetés  :  Olyan  fejlesztési  koncepcióban  gondolkodunk,  amely  lehetővé  teszi  a  teljes  szövetségi  

működési  terület  átszervezését,  célrendszerének  megvizsgálását,  a  szükséges  változások  tartalmi 
meghatározását,  a  lehetséges  forgatókönyveket.  Szükség  van  új  feladat  és  tevékenység-struktúra 
kialakítására, a fejlesztő munka projektalapú megtervezésére és beépítésére a szövetségi működésbe.

 Projektalapítás  : Az MKKSZ fejlesztési koncepcióját egy erre a célra létrehozott projektcsapat tervezi meg. 
A résztvevők összeállnak és belépnek a munkába, együttműködnek a tervezésben.

 Projekttervezés  : Az MKKSZ 
Az ágazati munka meghatározása a szabályozás és a kialakult tevékenységek áttekintésével.
A szakmai munka és a szakmai fejlesztés feladatainak és tevékenységeinek azonosítása.
A fejlesztés elemeinek meghatározása


Előzetesen értékelik a helyzetet és megfogalmazzák a főbb prioritásokat (pl.: status quo, versenyrendszer  

és utánpótlás-nevelés, szakmai továbbképzés, bevételek alakítása, stb.) és paramétereket (ágazati és szakmai  
működés  létszám és  anyagi  kereteit,  a  szükséges  infrastruktúra  fejlesztését,  a  szakágak együttműködését  és  

hierarchiáját,  stb.).  Meghatározzák  az  egyes  alap-indikátorok  dimenzióit,  mértékeit  (versenyzők  

évfolyamos létszámai,  szövetségi edzői létszámkereteket,  eredményességi elvárásokat,  stb.). A szervezeti  és 
tartalom-fejlesztési,  illetve  a  beruházási  projektek  rendszerét,  témaköreit  és  számát.  A fejlesztés  
elsődleges időbeli forgatókönyvét.
A vezetés egyetértése és felhatalmazása mellett megalapítják a projektet

a fejlesztési projekt innentől létezik, a résztvevők megkapják a szükséges megbízást és kompetenciát a 
munka elvégzéséhez.

Szervezet és tartalomfejlesztési program projektjeinek kidolgozása.
A szövetségi ágazati munka áttekintése. Az egyes feladatok és a hozzájuk kötődő tevékenységek

A célok  és  feladatok megfeleltetése  a  helyzetelemzésben megállapított  elvárásoknak.  A szervezeti  
struktúrával szembeni elvárások megfogalmazása.

Új területi elrendezésben, a fejlesztési területekkel azonosan ….





A stratégiaalkotás menete, elemei, kimenete

1. Helyzetfelmérés, elemzés, értékelés  
Időszükséglet: 2 hónap
A tevékenység során különböző módokon felmérésre kerül a Magyar Kajak-Kenu Szövetség jelenlegi 
állapot,  a  status  quo.  A felmérés  során  a  tisztségviselők  és  a  szövetségben  dolgozók  bevonásával 
kérdőívek és mélyinterjúk segítségével kerülne felmérésre a jelenlegi állapot, amely a szövetségben és a 
sportágban jellemző. A felmérés során a megkérdezettek szubjektív véleménye is fontos szempontként  
kerül feldolgozásra, hiszen a szervezeti struktúra és méret szempontjából fontos, hogy az egyes érintettek 
és érdekeltek miként viszonyulnak a szervezet működéséhez.
A felmérés statikus mivoltát kiegészíti, hogy az interjúk során és a kérdőívek összeállításakor törekszünk 
arra,  hogy a  válaszolók  elmondhassák  véleményüket,  a  szövetség  jövőjére  vonatkozó  meglátásaikat,  
fejlesztési elképzeléseiket, javaslataikat.

A helyzetfelmérés  elemzését  és  kiértékelését  követően  kirajzolódnak  azok a  hosszú-távú  (~10  éves)  
stratégiai célok, amelynek elérésére a szövetségnek törekednie kell.

2. Hosszú távú fejlesztési stratégia  
Időszükséglet: 3 hónap – párhuzamosan futtatható a 3. tevékenységgel

A felmérés kiértékelése alapján kirajzolódott hosszú távú célok elérését és azok eléréséhez szükséges  
irányvonalak megfogalmazását tartalmazza a dokumentum.

A megfogalmazott célok meghatározzák, hogy azok eléréséhez a szövetség részéről milyen szervezeti  
felépítés a lehet a legmegfelelőbb. Fontos, hogy a szervezet megfelelő rugalmassággal tudjon viszonyulni  
a változó körülményekhez, új feladatokhoz és minden lépése a hosszú távú célok elérését szolgálja.
Az  új  szervezeti  felépítés  kialakításánál  fontos  szempont  tehát,  hogy  egy  olyan  struktúra  kerüljön 
kialakításra,  ahol  minden  egyes  szövetségi  tisztségviselő  és  dolgozó  megtalálja  a  képességeinek  és  
motivációjának  megfelelő  helyet,  ugyanakkor  a  felelősségi  és  feladatkörök  pontosan  kialakításra 
kerüljenek úgy, hogy ne legyenek átfedések és ne legyenek „fehér foltok” sem.
A cél egy ún. mátrix szervezet kialakítása, amely a napi operatív feladatok elvégzése mellett is alkalmas a 
fejlesztési célok felé történő elmozdulásra.

A hosszú távú célok megfogalmazása és a szervezeti átalakításokra tett javaslatok után megfogalmazásra 
kerülnek azok a stratégiai irányvonalak, amelyek mentén megvalósíthatóak a kijelölt célok.

3. Rövid távú akcióterv (2 év)  
Időszükséglet: 3 hónap – a 2. tevékenységgel párhuzamosan is végezhető

A hosszú távú stratégiával ellentétben az akcióterv nem 10 év múltán elérni kívánt, hanem 2 éven belül  
elérendő, sokkal konkrétabb, számszerűsíthető célokat, indikátorokat fogalmaz meg. Az akcióterv nem 
csupán a célokat tűzi ki, hanem sokkal konkrétabb tevékenységek szintjére lebontott akciókat fogalmaz  
meg. Az akcióterv kialakítása figyelembe veszi az aktuális külső jogszabályi, támogatás és kormányzati 
politikák  által  teremtett  lehetőségeket,  mozgástereket.  Így  például  ha  a  kormányzati  akarat  a 



környezetvédelme  támogatása,  az  akcióterv  is  azon  célok  elérésére  tesz  javaslatot,  amelyek  
kapcsolódhatnak a környezetvédelemhez.
Az akcióterv felépítése:

Az akcióterv alapja a sport-életpálya modell, amely az egész életen át tartó sportolásra alapszik, amelyre  
ráépül a versenysport.

Szabadidősport

Versenysport

Óvodai sport, testnevelés
Diáksportkörök

Általános- és középiskolai sport és testnevelés

Sport és testnevelés a felsőoktatási intézményekben

Családok sportolási lehetőségei

Fiatal felnőttek sportolási lehetőségei

Munkahelyi sportlehetőségek

Szép korúak szabadidősportja

Az életpálya modell vertikális felépítése mellett a fejlesztések és a tevékenységek szempontjából fontos 
az kulcserőforrások horizontális rétegződése. Ezek a rétegek:

• Infrastruktúra (épületek, eszközök stb.)
• Humán erőforrás (szakmai személyzet, szervezet, belső érintettek)
• Kapcsolati tőke (külső érintettek, támogatók, stb.)
• Finanszírozás (állami, magán, szponzoráció stb.)

Az akciótervben a célokat az egyes életpálya-szakaszok és a hozzájuk szükséges négy kulcserőforrás  
mentén határozzuk meg. Ezt szemlélteti a következő példa:
PÉLDA:

Életko
r



Hosszú távú célkitűzés: A „vizen járók” arányának növelése a 18-25 éves korosztály körében
Az akciótervben megfogalmazott  cél: 15%-kal  növelni  a  felsőoktatási  hallgatók számát  a  kajak-kenu 
amatőr bajnokságokban (szabadidősport). 
Ehhez szükséges 4 kulcserőforrás mentén meghatározott tevékenységek pl.:

• Infrastruktúra  : az intézmények közelében 100m2-rel növelni a csónakházak alapterületét, 15 db 
új kenu beszerzése stb.

• Humán erőforrás:   20 fő új edző képzése, az egyes csónakházak estében az edzések átszervezése 
stb.

• Kapcsolati  tőke:   együttműködési  megállapodások  az  egyetemekkel,  HÖK-kel, 
diákszervezetekkel stb.

• Finanszírozás  : a felsőoktatásban érdekelt szponzorok bevonása, forrás az intézményektől, EU-s 
pályázatok stb.

A dokumentumok elkészítése során a cél, hogy olyan alapdokumentumok készüljenek el, amelyek az adott, 
külső tényezők (jogszabályok, hazai és EU-s irányelvek, politikák, egyéb társadalmi és gazdasági szervezetek 
által  meghatározott  keretek) között  mindig a  legoptimálisabb helyzetbe kerüljön,  a  lehetőségekhez képest 
mindig a maximumra törekedjen. Nem cél tehát a mozgástér kibővítése, hanem a meglévő tér minél jobb 
kihasználása.  Ennek  ellenére  a  hosszú  távú  stratégia  tartalmaz  olyan  pontokat,  javaslatokat,  hogy  mely 
területeken lehet hatni a külső befolyásoló tényezőkre és hogyan.
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