
MKKSZ KONCEPCIÓ – tervezése

1. A szövetségi célrendszer meghatározása, a prioritások rögzítése és kiemelése, AKCIÓTERV

2. A Duna folyó menti  és a Duna magyarországi  vízgyűjtő területére eső víztestek alapján a 
kajak-kenu  régiók  kijelölése,  az  így  meghatározott  régiók  belső  hálózati  rendszerének 
kiépítése  és  azoknak  az  országos,  illetve  a  nemzetközi  szövetségi  hálózatba  történő 
elhelyezése  (a  kajak  kenu  sport  szak-morfológiai  térképe,  felkészülés  a  „Duna-régió”  szemlélet  

befogadására)

3. A víztestekre történő tervezéssel a pályázati és fejlesztési régiók, valamint azok módszertani  
központjainak  és  feladatainak,  prioritások  alapján  történő  meghatározása  (tekintettel pl.:  
„Vízkeret irányelvek, Duna-stratégia AKCIÓTERV, VITUKI tervek, környezetvédelmi állásfoglalások,  

stb.)

4. A kajak  kenu  sport  szakmai,  szervezési,  beruházási,  a  komplexitásnak  megfelelő  és  a 
fenntarthatósági  célokat  kielégítő  tevékenységei,  rögzített  eljárásrendek  és  fejlesztési 
projektek

Kiemelt témakörök:
• a hazai és a nemzetközi „status quo” fenntartása; az alapsportághoz kötődő további sportágaink 

szakmai és fejlesztési célú összekapcsolása, hazai és nemzetközi képviselete,
• utánpótlás-nevelési  komplex  (egyesületi,  közoktatási  intézményi,  azon  belül  vízi  sportakadémiai  

iskola/egyesületi  modell  a  programtervekkel  és  tantervvel,  tanmenetekkel,  a  helyi  fenntartói  szerepek  
tisztázása,  a  települési  fejlesztési  tervek  kapcsolódásai,  különböző  pályázati  együttműködések,  

versenyeztetési programok, edző-továbbképzési tematika, stb.) rendszer tervezése és bevezetése;
• a fejlesztési programok idősávjai közé eső évjáratok projektekhez kötődő átemelő programjai;

• a  Duna-stratégia  kapcsán  várható  terület-  és  programfejlesztési  projektek  pályázatainak 

előkészítése, a szövetségi koncepció egyes koherens elemeinek beépítésével;
• nemzetközi, szakszövetségi együttműködési hálózat kiépítése, aktívvá tétele a Duna-stratégia 

egyes ismert és várható tartalmainak vonatkozásában;
• a  sportversenyzés,  a  szabadidő  sport,  a  sport  általi  nevelés,  a  területfejlesztés,  az 

idegenforgalom,  a  vízi  túrázás,  a  közoktatás  és  felnőttoktatás  különböző  tartalmainak,  a 
sporttudományos kutatás eredményeinek, az EU-s programok vonatkoztatható és elérhető jó 
gyakorlatainak adaptálásai;

• a sportorvosi és rekreációs háttér,  a versenyzői teljesítmény-mérések szakmai fejlesztése és 

technikai hátterének biztosítása;
• a  sportág  szakmai  és  történeti  dokumentálása,  az  edzői  munka  támogatására  szakmai-

módszertani  segédanyagok  szerkesztése,  szakmódszertani  kézikönyv  és  programfüzetek 
kiadása,  sportágtörténeti  anyagok  készítése,  mérési-értékelési  protokollok  és  eredmény-
értékelési,  edzéstervezési  eszközök,  eljárásrendek  és  számítástechnikai  alkalmazások 
használata; akciókutatások elvégzése és megrendelése.

5. Munkaszervezeti  fejlesztés  keretében  horizontális  helyzetű  projekt-munkacsoport(-ok) 
létrehozása, az alapításra került projektek megvalósítására

6. Összefoglaló,  átfogó szövetségi fejlesztési  keretprogram és megvalósítási  projekt  alapítása, 
elhelyezése a koncepcióban, az olimpiai ciklus tervében és az éves programokban
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