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Köszönetnyilvánítás 
 
 

Egy diplomadolgozat elkészülése minden esetben több ember közös munkájának az 

eredménye, és ez nincs másként az én esetemben sem. Mindenkinek köszönetet mondani, aki 

elősegítette a munkát, lehetetlen vállalkozás lenne, ezért ez a felsorolás is szűkös, ezúton is 

elnézést a kimaradóktól, nem felejtettem el Őket sem! 

 

Mindenek előtt a Családom segítségét és támogatását szeretném kiemelni. Rengeteg értékes, 

előremutató beszélgetést és vitát folytattam két öcsémmel, Csabival és Petivel. Szüleim, Dr. 

Wolszky Ildikó és Dr. Juhász György számtalan hasznos elméleti és gyakorlati tanáccsal 

látták el korábban, és a dolgozat írása alatt is. A dolgozat elkészülését lektorként segítette 

nagynéném, Dr. Wolszky Éva, és nagymamám, Dr. Laub Margit Luca, a szerkesztésben 

pedig elévülhetetlen érdemei vannak Gezart Annának. 

 

A mesterképzés során Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának  

számos tanárával ismerkedhettem meg. Különösen inspiráló volt Kassay Lili, Dénes Ferenc, 

Dr. Géczi Gábor és Dr. Sterbenz Tamás hozzáállása és munkássága, valamint szakmai 

segítségük is felbecsülhetetlen volt. A Budapesti Corvinus Egyetem oktatói közül külön is 

szeretném kiemelni konzulensem, Dr. András Krisztina szerepét.  

 

Kerey Péter, a MOL Liga elnöke az első kérés után rögtön a rendelkezésemre állt, és számos 

dologra világított rá a dolgozattal és a MOL Ligával kapcsolatban. 

 

Számos ismerősöm és barátom segítette a dolgozat elkészülését olyan módon, hogy 

eszmecseréink során segítettek tovább szélesíteni a látókörömet, ötleteket adtak, 

megosztották velem tapasztalataikat, vagy más módon inspiráltak. Nem tudok mindenkit 

felsorolni, azonban szeretném kiemelni gyerekkori barátaim, Dicsuk Dániel, Szarka Dénes és 

Tiszóczi Ákos szerepét. Csoporttársaim közül Gyüszi Dávidot és Nagy Mátét szeretném 

megemlíteni. 

 

Szeretnék továbbá köszönetet mondani az egész Magyar Jégkorongos Közösségnek, 

játékvezető Kollégáknak, Játékosoknak, Edzőknek, Vezetőknek és Szurkolóknak, nélkülük ez 

a dolgozat nem készült volna el. Egyben reményemet fejezem ki, hogy a dolgozatom, ha 

minimális mértékben is, de talán elősegítheti a Magyar Jégkorong fejlődését! 
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1. Bevezetés, a témaválasztás indoklása 
 
 

 

Diplomadolgozatom a magyar bázisú nemzetközi jégkorong bajnokság, a MOL Liga 

aktuális helyzetével, illetve lehetséges jövőképeivel foglalkozik. Ehhez természetesen a 

versengés eddigi történetét is meg kellett vizsgálnom. A lehetőségeket, a „hogyan továbbot” 

egyszerre elemzem gazdasági és sportszakmai szempontok szerint. A vizsgálat aktualitását 

adja, hogy a liga eddigi története során folyamatosan alakult illetve átalakult, és mindössze 

egy olyan szezon volt, amikor nem változott a szereplők összetétele. Eközben fontos 

kérdések merülnek fel, melyeket nem lehet csupán a sport szempontjából megközelíteni, 

hanem a gazdasági megfontolásokat is vizsgálni kell. Várhatóan a következő évek folyamán 

is változásoknak lehetünk majd szemtanúi, a fő kérdés az, hogy ezek milyen irányúak 

lesznek: a Liga fog-e további csapatokkal bővülni, és ha igen, akkor ezek a csapatok honnan 

érkeznek majd. További kérdés, hogy közép- és hosszú távon a nemzetközi, regionális 

összehasonlításban milyen szerepe lesz a Ligának, és a jelenlegi környezethez képest a 

bajnokság milyen erős lesz pár év múlva. Véleményem szerint a magyar jégkorong helyzetét 

nagyban befolyásolja, hogy milyen színvonalú bajnokságban, bajnokságokban tudja 

versenyeztetni a csapatait a hazai szövetség. Játékvezetőként a közös liga kezdete óta aktív 

résztvevője vagyok a sorozatnak, így komoly személyes motivációm annak vizsgálata, hogy a 

közös bajnokságot hogyan, milyen irányban és milyen csaptokkal lehetne minél erősebbé és 

színvonalasabbá tenni - mindezt természetesen olyan módon, hogy abból ne csupán a jelenleg 

bent lévő csapatok, hanem a magyar jégkorong egésze profitáljon, ezáltal pedig nemzetközi 

összehasonlításban is versenyképesebbé váljon.  
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2. Elméleti megalapozás 
 

 

2.1. A sport meghatározása és felosztása különböző szempontok szerint 

 

 

A sport eredetét már nagyon sokan kutatták, nehéz azonban meghatározni, hogy 

pontosan mikortól beszélhetünk a mai értelemben vett sportól. Már maga a meghatározás is 

szubjektív, mindenki másképp fogalmazná meg a lényegét. Sokak szerint az első ókori 

olimpiai játékok idejétől (Kr. e. 776) érdemes sportról beszélni. Az sem egyértelmű továbbá, 

hogy mikor vált ketté az amatőr és a profi sport: ugyan az olimpiák nagyon sokáig az amatőr 

sportról szóltak, több feljegyzés szerint már az ókorban is voltak, akik pénzt kaptak a 

sportolásukért cserébe. Fontos megjegyezni, hogy a sport a saját érdekein kívül társadalmi 

értékeket is szolgál1. A történelem során számos alkalommal használták fel a sportot politikai 

jellegű célokra, ugyanakkor sok esetben a mai napig egyes társadalmi körök, csoportok közös 

identitását is kifejezheti egy-egy csapat vagy sportág.  

 

A sportot, illetve a különböző sportágakat tehát számos szempontrendszer szerint 

vizsgálhatjuk. Ilyen lehet például több sportszakmai vagy gazdasági vonatkozás, de a 

gyakorlatban szinte bármilyen szempontot találhatunk attól függően, hogy a kutatásunknak 

mi az aktuális célja. Az Európai Unió Fehér könyvének definíciója szerint „A sport a fizikai 

tevékenység minden formája, amely alkalmi, vagy rendszeres gyakorlás által a fizikai 

állóképesség és a mentális jólét kifejezését vagy fejlesztését, szociális kapcsolatok 

létrehozását vagy versenyeredmények elérését célozza minden szinten.”
2 Ez azonban a 

sportnak egy nagyon tág körű értelmezését adja, mivel a definíció alapján számos olyan 

tevékenységet a sportok közé lehet sorolni, amelyek a hétköznapi értelemben nem számítanak 

sporttevékenységnek. Emiatt érdemes tovább szűkíteni a kört, illetve pontosítani azt, hogy mi 

a vizsgálat konkrét területe.  

 

                                                 
1 Dr. Sterbenz Tamás – Dr. Géczi Gábor: Sportmenedzsment, SE-TSK, 2012, Budapest, p19 
2 Fehér Könyv a sportról, COM, 2007 július 
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Jelen dolgozatom alapvetően gazdasági aspektusból igyekszik megközelíteni a 

kérdést, ennek megfelelően a sportot elsősorban a csere tárgya szerint fogom csoportosítani
3. 

Ennek alapján látványsportról, illetve szabadidősportról beszélhetünk. A látványsport 

esetében a csere tárgya az, hogy mások mozgását, sportolását nézhetjük, élvezhetjük. A csere 

tárgya maga az a lehetőség, hogy nézhetünk egy sporteseményt. A szabadidősport esetében a 

csere tárgya a sportolás lehetősége, vagyis az, hogy elmehessünk sportolni. Előbbire jó példa 

lehet egy első osztályú bajnoki jégkorong mérkőzés megtekintése, utóbbira pedig a 

közönségkorcsolyázás. Más szempont szerint, a gazdasági vonaltól el nem vonatkoztatva, 

szintén két különböző besorolási módja lehet a sportnak, amennyiben azt az előállítás módja 

szerint vizsgáljuk. Az előállítás módja szerint egyesületi, illetve üzleti módon előállított 

sporttevékenységről is. Az üzleti mód esetében a cél a profit maximalizálása, míg az 

egyesületi esetében minél jobb feltételek biztosítása az egyesület tagjai számára. Dolgozatom 

az első osztályú jégkoronggal foglalkozik, a csere tárgya szerint tehát egyértelműen a 

látványsportok közé sorolandó. Az előállítás módja szerint már kettős a kérdés. Jóllehet a 

magyar csapatok általában egyesületi formában működnek, és így egyik céljuk a tagok 

számára a minél jobb feltételek biztosítása, a másik oldalról viszont üzleti vállalkozásoknak 

tekinthetők, mivel céljuk fogyasztó igények kielégítése, lehetőség szerint nyereség elérése 

mellett4. A dolgozat további részében ennek megfelelően a sportról mint látványsportról és 

mint szolgáltatásról fogok írni.  

 

 

2.2. A sport, mint szolgáltatás 

 

 

A termékeket, közgazdaságtani kifejezéssel élve jószágokat szintén több módon 

tudjuk besorolni. Beszélhetünk például kézzel fogható termékekről, szolgáltatásokról, illetve 

természetesen a kettő egyvelegéről is. Utóbbi esetében mindig szubjektív annak megítélése, 

hogy melyik résznek mekkora szerepe van. A különböző jószágok értékelésére az elméleti 

közgazdaságtan több módszert is kidolgozott. Hozzá kell tenni, hogy egy-egy termék vagy 

szolgáltatás értékét nagyban lehet befolyásolni olyan eszközökkel, mint például a reklámok. 

A termékek közötti megkülönböztetés alapja, szempontja nagyon sok dolog lehet. 
                                                 
3 A fejezet forrása: Sportközgazdaságtan szeminárium, tartotta: Dénes Ferenc, 2012/2013 tanév I. szemesztere, 
SE-TSK 
4 Chickán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula, 2008 
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Amennyiben egy bajnoki mérkőzést tekintünk, annak sportbéli sajátosságai alapján 

egyértelműen a szolgáltatások közé tudjuk besorolni a látványsportot, mint terméket. A 

sporttal kapcsolatos ún. merchandising termékek megvásárlása esetén egy terméket vehetünk 

meg, azonban nem szabad elvonatkoztatni annak lényegétől, vagyis hogy az adott tárgy 

megvásárlása esetén a lényeget nem a termék jelenti, hanem az, hogy melyik csapathoz 

kapcsolható. Számos dolog teszi egyedivé magát a sportot, mint szolgáltatást, ezáltal téve azt 

jól megkülönböztethetővé. Az előbbiekben felsoroltak alapján tehát kijelenthető, hogy mára a 

sport egy olyan termékké vált, amely számos sajátos tulajdonsággal rendelkezik. A 

korábbiakban leírtaknak, illetve a dolgozat szűkebb témájának megfelelően egy bajnoki 

jégkorong mérkőzést, mint egyfajta szolgáltatást fogok leírni és jellemezni.  

 

A szolgáltatásokat leginkább azok sajátos tulajdonságai alapján tudjuk megítélni, 

illetve összehasonlítani a többi piacon lévő szolgáltatással. Ezek a szubjektívan megítélhető, 

nehezen mérhető dolgok tehetnek egyedivé egy-egy szolgáltatást, ami a megkülönböztetés 

alapját jelentheti. Egy sportesemény, illetve egy jégkorong mérkőzés egyedi és 

megismételhetetlen, egyben megfoghatatlan. Emiatt maga a termék minden esetben 

szubjektív, a megítélése sok embertől függ, és számos különböző szempont van. Léteznek 

ugyan objektív mérőszámok, azonban ugyanarról a mérkőzésről, illetve annak minőségéről 

mindenkinek más lesz a véleménye. A mikroökonómiából megismert összehasonlíthatósági 

axióma5 tehát szinte sosem teljesül. A fogyasztó, valamint a személyzet maga is része a 

szolgáltatásnak. A fogyasztó szurkolóként valamilyen szinten befolyásolja a mérkőzés 

alakulását is, valamint a többi résztvevő számára sem közömbös, hogy önmagán kívül hány 

további ember van ott a helyszínen egy-egy esemény alkalmával. A személyzet jelen esetben 

a sportolókat jelenti, akiknek tulajdonképpen a legnagyobb szerepük van abban, hogy a 

nézőkben milyen vélemény fog kialakulni egy-egy mérkőzéssel, csapattal vagy ligával 

kapcsolatosan. A személyzethez tartoznak a hivatalos személyek is - a jégkorongban őket „on 

ice and off ice officials”-nek hívják. On ice officials alatt a játékvezetőket, off ice officials 

alatt pedig a zsűrit kell érteni. Szerepük természetesen megkerülhetetlen és sokszor 

meghatározó is lehet. A szolgáltatás minőségének mérése tehát rendkívül problémás, objektív 

módon nem is mérhető. További sajátossága minden mérkőzésnek, hogy a raktározás 

lehetetlen, földrajzilag pedig nagyon behatárolt, hogy hol lehet megrendezni, illetve 

megtekinteni egy mérkőzést. A televízió és az internet rohamos fejlődése és térnyerése ugyan 

                                                 
5 5 Jack Hirschleifer-Amihai Glazer-David Hirschleifer: Mikroökonómia – Árelmélet és alkalmazásai – 
döntések, piacok és információ, 88. oldal 
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egyre inkább segít áthidalni ezt a problémát, a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az 

élő televíziós közvetítések nem befolyásolják negatív irányba a helyszíni nézettséget. Egy 

mérkőzés egyik legfőbb izgalmát a bizonytalan kimenet adja – előre ugyanis nem lehet tudni, 

hogy ki fogja megnyerni az adott mérkőzést, ez a tény pedig óriási izgalmakkal jár. Az 

izgalmak további fokozására számos módszer létezik. A különböző sportágak különböző 

módokon igyekeznek még látványosabbá és izgalmasabbá tenni a mérkőzéseket és 

versenyeket. Ennek során – számos más esethez hasonlóan – egyszerre kell figyelembe venni 

a sportszakmai, illetve a gazdasági megfontolásokat is. Gazdasági szempontból a nézettség, 

így például a bevételek növelése, valamint a költségek csökkentése lehetnek a legfőbb érvek 

a változtatások mellett vagy ellen. Mindeközben figyelni kell a sportolók érdekeit is, valamint 

meg kell találni azt a középutat, ami egyaránt elfogadható minden oldal számára. Sok esetben 

a szurkolók várakozásai, elvárásai sem egyértelműek, bizonyos új szabályok bevezetése sok 

emberben ellenérzéseket válthatnak ki. Az izgalmak fenntartása mellett kell megőrizni a fair 

play szellemét, figyelni a sportolók terhelhetőségének ésszerű határain belül tartására
6, 

valamint folyamatosan monitorozni kell azt is, hogy mit szeretnének a szurkolók. Számtalan 

példát lehetne felsorolni arra, hogy mai modern világunkban a nézhetőség, az izgalmak és a 

látvány miért olyan fontos tényezők. Ezzel kapcsolatban elég megemlíteni az olimpiai 

játékokat, illetve az ott érintett sportágakat, ahol olyan sportágak kerültek veszélybe, amelyek 

évezredek óta részét képezik a játékoknak (öttusa, birkózás), miközben új, korábban szinte 

ismeretlen, sok esetben extrémnek tartott sportág került be a programba az utóbbi 

évtizedekben. 

 

 

2.3. A jégkorongról általában 

 

 

A jégkorongot sokan a XXI. század sportjának tartják, ami nem is indokolatlan, mivel 

egy dinamikus, férfias, gyors, kemény, látványos és őszinte sportágról van szó. A sportok 

felosztása szerint a versenyszerű jégkorongot egyértelműen a látványsportok közé sorolható 

be. A világ fejlett részén szinte mindenhol ismerik, azonban terjedésének komoly gátat szab 

egyik legfontosabb tulajdonsága, miszerint jégen játsszák. Ahhoz, hogy egy teljes szezonon 

keresztül lehessen jégkorongozni, szinte a világ összes országában fedett jégcsarnokra van 

                                                 
6 Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan; Rectus Kft, Budapest, 2009 
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szükség, amelynek építési, illetve fenntartási költségei is rendkívül magasak. Éppen ezért a 

déli féltekén szinte teljesen ismeretlen a sportág, Afrika és Dél-Amerika fehér foltnak számít 

a jégkorong nemzetközi térképén7. Észak-Amerikában azonban rendkívül népszerű, a négy 

ún. major league8 egyike az NHL, a National Hockey League, ahol 24 egyesült államokbeli 

és 6 kanadai csapat verseng minden szezonban a Stanley-kupáért. Oroszországban a KHL 

(Kontinental Hockey League) szintén átlépte már az ország határait, sőt, már az egykori 

Szovjetunió területén kívülről érkező csapatok is gazdagítják, színesítik a ligát
9. Európában 

Svédországban és Finnországban is első számú, nemzeti sportnak tekinthető a hoki, ezen felül 

rendkívüli népszerűségnek örvend többek között Németországban, Svájcban, Csehországban 

és Szlovákiában is. A jégkorong szabályait alapvetően a nemzetközi szövetség (International 

Ice Hockey Federation – IIHF) határozza meg: 4 évente ad ki új szabálykönyvet10 (rule 

book), valamint évente egy ehhez kapcsolódó, folyamatosan frissülő szabályértelmezési 

kézikönyvet11 (case book). A tengerentúlon azonban nem az IIHF szabályai az irányadóak, 

hanem a saját, kanadai szabályok. A különbségek egy-két esetben jelentősek, így eltérő a 

pálya mérete (valamint azon belül a harmadok arányai is), mások egyes büntetési tételek (az 

IIHF például a nagybüntetés mellé automatikusan ad végleges fegyelmi büntetést is), illetve a 

tengerentúlon a tilos felszabadítás esetében az ún. touch icing szabály van érvényben. A 

különböző szabályok csak kis mértékben befolyásolják a sportot, a világbajnokságokon és 

olimpiákon mindkét rendszerből érkező játékosok szerepelnek, és nem is szokott problémát 

okozni az átállás. Ezeken a kiemelt eseményeken az IIHF szabályai az irányadóak, a fő 

kérdés rendszerint az, hogy milyen méretű pályán játszanak a csapatok; ezt a kérdést 

általában a helyszín dönti el.  

 

 

 

                                                 
7 http://www.iihf.com/iihf-home/the-iihf/members/ - letöltve: 2014-05-08 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Major_professional_sports_leagues_in_the_United_States_and_Canada - letöltve: 
2014-05-08 
9 http://en.khl.ru/clubs/ - letölve: 2014-05-08 
10 http://hokibirok.hu/downloads/20112012/szabalykonyv_2011_2012.pdf - letölve: 2014-04-19 
11 http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Officiating/Case_Book_-_2013_-_14.pdf - letölve: 
2014-04-19 

http://www.iihf.com/iihf-home/the-iihf/members/
http://en.wikipedia.org/wiki/Major_professional_sports_leagues_in_the_United_States_and_Canada
http://en.khl.ru/clubs/
http://hokibirok.hu/downloads/20112012/szabalykonyv_2011_2012.pdf
http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Officiating/Case_Book_-_2013_-_14.pdf
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2.4. A magyar jégkorong aktuális helyzete 

 

 

Mint minden csapatsportnak, a jégkorongnak is nagyon nehéz és sajátos az objektív 

módon történő megítélése. Gazdasági, illetve sportszakmai szempontokat is vizsgálni kell 

ahhoz, hogy el tudjuk helyezni az adott sportágat a többi között. Az értékelés előtt azonban 

mindenképpen ki kell emelni néhány sajátosságot, ami jelentős mértékben megkülönbözteti a 

jégkorongot, illetve a sportág helyzetét a többi magyar csapatsportág helyzetétől. Az első 

ezek közül, hogy a jégkorong ugyan olimpiai sportág, azonban a nyári játékok helyett – 

természetéből adódóan – a téli olimpián kap helyet. Magyarország ugyan hagyományosan 

olimpia-centrikus szinte minden sportága esetében, azonban ez leginkább a nyári játékokra 

vonatkozik. Jól mutatja ezt az a tény is, hogy amíg a nyári játékok összesített éremtáblázatán 

Magyarország a nagyon előkelő nyolcadik helyen áll 167 aranyéremmel
12, addig a téli 

játékok történetében aranyat még nem sikerült szerezni (összesen 2 darab ezüst, és 4 darab 

bronzérmet szerzett a magyar csapat a téli játékok eddigi története során13). Ennek oka 

nyilvánvalóan hazánk földrajzi fekvése, azonban ez a mai modern világban már egyre 

kevésbé fontos: a nem éppen a hegyeiről és az ott uralkodó hidegről híres Hollandia például 

24 érmet, köztük 8 aranyat szerzett az idei téli játékokon Szocsiban14. A magyar jégkorong 

válogatott a 2014-es, szocsi olimpiára való selejtezősorozaton már az első körben elbukott
15, 

és reálisan nézve a helyzetet, vajmi kevés esélye van arra, hogy a következő játékokon ott 

legyen – jégkorongban 12 csapat szerepel az olimpián, és ebbe a szűk elitbe nagyon nehéz 

bekerülni. Elgondolkoztató azonban, hogy a magyarnál kevesebb igazolt játékossal és fedett 

jégcsarnokkal rendelkező, a magyarnál jelentősen erősebb gazdasággal nem bíró Szlovénia 

válogatottja kijutott az olimpiára, majd beverekedte magát a legjobb nyolc csapat közé is16.  

 

További jelentős különbség a többi sportághoz képest, hogy jégkorongban a 

nemzetközi szövetség (IIHF) minden évben megrendezi a világbajnokságot, ahol a 

legmagasabb csoportban (IIHF World Championship TOP Division – közkeletű nevén A 

                                                 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_Olympic_Games - letöltve: 2014-05-08 
13 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_az_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon#Eredm.C3.A9ny
ess.C3.A9g_a_t.C3.A9li_olimpiai_j.C3.A1t.C3.A9kokon – letölve: 2014-05-08 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/2014_Winter_Olympics_medal_table - letöltve: 2014-05-08 
15 http://sportgeza.hu/jegkorong/2012/11/11/buntetokkel_buktuk_el_az_olimpiai_selejtezot/ - letölve: 2014-05-
08 
16 http://www.sochi2014.com/en/ice-hockey-schedule-and-results - letölve: 2014-05-08 

http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_Olympic_Games
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_az_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon#Eredm.C3.A9nyess.C3.A9g_a_t.C3.A9li_olimpiai_j.C3.A1t.C3.A9kokon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_az_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon#Eredm.C3.A9nyess.C3.A9g_a_t.C3.A9li_olimpiai_j.C3.A1t.C3.A9kokon
http://en.wikipedia.org/wiki/2014_Winter_Olympics_medal_table
http://sportgeza.hu/jegkorong/2012/11/11/buntetokkel_buktuk_el_az_olimpiai_selejtezot/
http://www.sochi2014.com/en/ice-hockey-schedule-and-results
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csoport) 16 ország válogatottja vehet részt. A labdarúgásban vagy kézilabdában ismert 

selejtezős rendszer helyett – erősségi sorrendben – divíziókra van osztva a többi válogatott. 

Az A csoportból minden évben két csapat esik ki a Division I/A group-ba, illetve onnan is két 

csapat jut fel a legjobbak közé. A Division I/A alatt Division I/B, II/A, II/B, és Division III 

csoportok találhatóak. Ezek esetében minden évben egy csapat jut eggyel feljebb, illetve egy 

esik ki. Minden csoportban hat válogatott szerepel17. A magyar csapat 2014-ben a Division 

I/A csoportjában szerepelt Dél-Koreában, ahol egy rendes játékidős és egy hosszabbításos 

győzelem mellett egyszer a hosszabbításban, kétszer pedig rendes játékidőben szenvedett 

vereséget, ezzel a teljesítménnyel pedig az 5. helyen végzett18. 

 

A magyar jégkorong egyik specialitását az a sajnálatos tény adja, hogy 

Magyarországon továbbra is rendkívül kevés fedett jégpálya található. Ugyan a TAO-

támogatásoknak köszönhetően az utóbbi években több új pálya is létesült, jelenleg mindössze 

17 darab szabvány méretű fedett jégpálya található az országban
19. Többek között olyan 

nagyvárosok sem rendelkeznek szabvány méretű fedett pályával, mint például Nyíregyháza, 

Békéscsaba vagy Pécs. Ez a tény negatív irányba befolyásolja a teljes magyar 

jégkorongsportot, mert ezek a városok akár komoly bázisai is lehetnének például az 

utánpótlás nevelésnek, így azonban fehér foltok a magyar hoki térképén. Rendkívül nehéz 

úgy növelni egy sportág népszerűségét és elfogadottságát, hogy közben számos helyen 

egyszerűen nem létezik, az emberek nem tudnak hokit nézni, csak a televíziókban – ilyen 

formában sokkal kevésbé alakul ki a kötődés a sportág, vagy akár egy-egy csapat iránt, mert 

hiányzik az a személyes varázs, amit csak egy élőben megtekintett mérkőzés tud nyújtani.  

 

A magyar jégkorong egyik komoly problémája, hogy nem elég széles a bázisa, kevés 

igazolt játékossal rendelkezik a sportág. A jelenlegi állapot szerint a magyar szövetségnek 

alig több, mint 5500 regisztrált játékosa van20, a MOL Liga legutóbbi, 2013/2014-es 

kiírásában pedig mindösszesen 97 magyar játékos lépett pályára21 (ehhez hozzá kell tenni, 

hogy közülük többen honosított játékosok, nem magyar állampolgárként születtek). Az 

utánpótlásban szerencsére egyre szélesedik a piramis alja, azonban a többi sportággal való 

összehasonlításból kiderül, hogy a csapatok száma kimondottan kevés. A problémát jól jelzi, 
                                                 
17 http://www.iihf.com/home-of-hockey/championships/world-championships/2014-world-championships/ - 
letölve: 2014-05-08 
18 http://wmia.iihf.com/en/statistics/ - letölve: 2014-05-04 
19 http://icehockey.hu/oldalak/mjsz/jegpalyak - letölve: 2014-05-02 
20 http://regi.icehockey.hu/magyar/osszeallitasok.php - letöltve: 2014-05-11 
21 http://www.eliteprospects.com/league_home.php?leagueid=464 – letöltve: 2014-05-11 

http://www.iihf.com/home-of-hockey/championships/world-championships/2014-world-championships/
http://wmia.iihf.com/en/statistics/
http://icehockey.hu/oldalak/mjsz/jegpalyak
http://regi.icehockey.hu/magyar/osszeallitasok.php
http://www.eliteprospects.com/league_home.php?leagueid=464
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hogy a négy, MOL Ligában induló csapatunk közül csak kettő, az Újpest és a DAB indított 

csapatot a legmagasabb utánpótlás korosztályban, a juniorban. A magyar jégkorong hosszú 

távú fejlődéséhez mindenképpen szükség lenne a bázis további szélesítésére, amihez további 

jégcsarnokok építése lenne szükséges. 

 

Kiemelendő ugyanakkor, hogy egy profi jégkorong csapat működtetése rendkívül 

magas költségekkel jár, a többi látványsportággal összehasonlítva is. Ezt több tényező 

együttes hatása okozza - az egyik ilyen a pályák fenntartásával kapcsolatos: egy-egy 

jégcsarnok üzemeltetési költségei rendkívüli módon magasak, így az edzések is drágák, mivel 

a csapatok vagy saját csarnokot tartanak fent, vagy bérlik a jeget az üzemeltetőtől, és mindkét 

megoldás nagyon költséges. Ezen felül nagyon magas a felszerelések költsége is. Erre egy-

két példa: egy profi korcsolya egy, legjobb esetben is két szezont bír ki egy játékoson, ára 

forintban mérve hat számjegyű. A profi ligákban egy-egy játékos 40-50 ütőt használ el egy 

szezonban, ezek darabonkénti ára 40-60 ezer forint körül mozog. Ezen felül egy csapatnak 

legalább 25 játékost kell ahhoz alkalmaznia, hogy az egész szezont le tudják játszani – és 

természetesen az összes játékost fizetni is kell. Az utazási költségek jelentős mértékben akkor 

magasabbak, mint a többi sportág esetében, ha repülővel kell utazni. A költségek az 

utánpótlás szintjén csak annyival alacsonyabbak, hogy a játékosoknak nem kell fizetést adni. 

A jég bérleti díja ugyanakkor változatlan, és az utazási költségek is ugyanakkorák. A 

felszerelések esetében általában az utánpótlás olcsóbb, lényegesen kevesebb ütőre van 

szükség, egy-egy korcsolya is sokkal tovább bírja, valamint sok esetben nincsen szükség a 

legmagasabb minőségű felszerelésre. A gyerekek növekedése miatt azonban olyan 

felszereléseket is gyakran kell cserélni, amiket a felnőttek esetében elég ritkábban is.  
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3. A MOL Liga 
 

 

3.1. A MOL Liga történetének bemutatása22 23 

 

 

A MOL Liga aránylag rövid múlttal rendelkezik: a 2008/2009-es szezonban rendezték 

meg az első idényét, akkor 10 csapattal. Hat magyarországi és négy romániai csapat szerepelt 

az első kiírásban. Az első bajnoki döntőt a HC és az SC Csíkszereda játszotta egymással, 

tehát csíki házidöntő volt, melyet – az azóta megszűnő – HC Csíkszereda nyert meg. A Liga 

létrejöttében nagy szerepe volt annak, hogy az akkor legjobbnak számító, sokszoros magyar 

bajnok székesfehérvári Alba Volán az osztrák bázisú EBEL-be távozott, így a magyar 

bajnokság a legjobb és legnézettebb csapatát veszítette el a holtszezonban. A közös 

bajnokság gondolata már korábban is felvetődött, sőt, az OB1-es bajnokságban már a MOL 

Liga indulását megelőzően is szerepelt határon túli csapat, a székely hokit a jégkorongos 

hagyományairól jól ismert Csíkszereda egy csapata képviselte.  

 

A 2009/2010-es bajnokságra jelentősen átalakult a mezőny, a korábbi tíz helyett 

mindössze hét csapat indult el. A SAPA Fehérvár AV 19 csapata már csak az EBEL-ben 

indult, az előző szezonban a MOL Ligában játszó farmcsapata erre az idényre megszűnt. A 

HC Csíkszereda anyagi problémák miatt szűnt meg, így értelemszerűen el sem tudtak indulni 

a bajnokságban. Szintén visszalépett a bajnokságtól a Steaua Bukarest és a Progym 

Gyergyószentmiklós csapata is, új indulóként megjelent azonban a Brassó. A 2008-ban még 

Nové Zámky Stars néven induló, a hazai mérkőzéseit azonban Káposztásmegyeren játszó 

csapat pedig immáron Vasas HC néven indult el. A szezont Final Four zárta és döntötte el 

Dunaújvárosban, a végső győztes a Vasas csapata lett, amely a döntőben 3-1 arányban verte 

az Újpestet. 

 

A 2010/2011-es szezonra ismét kissé átalakult a Liga: visszatért a SAPA Fehérvár AV 

19 csapata (az osztrák bázisú EBEL-ben játszó Volán farmcsapataként), valamint a Steaua 

                                                 
22 http://icehockey.hu/oldalak/mol_liga/toertenelem - letölve: 2014-04-25 
 
23 http://www.jegkorongblog.hu/?league=mol#s_tabella=0 – leöltve: 2014-04-25 

http://icehockey.hu/oldalak/mol_liga/toertenelem
http://www.jegkorongblog.hu/?league=mol#s_tabella=0
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Bukarest is. Mivel a korábbi szezon mind a hét csapata megmaradt, a liga kilenc csapattal 

indult el. A győztes ebben a szezonban a HSC Csíkszereda lett, amely a három győzelemig 

tartó döntőben 3-2 arányban bizonyult jobbnak a dunaújvárosi csapatnál.  

 

A 2011/2012-es szezonra ismét egy csapattal kevesebb nevezett: ezúttal a Vasas HC 

nem tudta vállalni az indulást, főként financiális okok miatt. Így 8 csapattal indult el a 

bajnokság, mivel a többi szereplő változatlan maradt. A ligát a DAB.Docler csapata nyerte, 

miután a döntőben söpréssel, 4-0-s győzelmi aránnyal verte a története során először fináléba 

jutó Miskolci Jegesmedvék csapatát.  

 

A 2012/2013-as szezon volt az első, amely teljes idényre szóló bajnokságnak 

tekinthető: a döntő utolsó mérkőzésére március 22-én került sor, szemben a korábbi januári és 

februári dátumokkal. Az indulók száma azonban erre az évre is csökkent: a SAPA Fehérvár 

AV 19 ebben a szezonban sem indított csapatot a MOL Ligában, valamint a Steaua Bukarest 

csapata sem tudta vállalni az indulás feltételeit. Ezzel szemben új indulóként jelent meg egy 

felvidéki csapat, jelesül a HC Nové Zámky (Érsekújvár), mely első szezonjában rögtön 

bekerült a rájátszásba. A liga történetében először a DAB.Docler csapata meg tudta védeni a 

bajnoki címét, miután a döntőben összesítésben 4-2 arányban bizonyult jobbnak a HSC 

Csíkszereda csapatánál.  

 

A 2013/2014-es szezonban olyan dolog fordult elő, ami korábban soha: nem volt 

változás sem a csapatok számát, sem a csapatok összetételét illetően, és a lebonyolítási 

rendszer sem változott meg. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy több csapat is jelentkezett 

volna, hogy részt vehessen a Ligában, azonban ezek a törekvések különböző okok miatt 

meghiúsultak. A Debreceni Hoki Klub csapata ugyan zöld utat kapott a csapatoktól és a Liga 

vezetésétől, végül azonban anyagi jellegű okok miatt nem tudtak elindulni. A Vasas megújult 

vezetéssel próbálkozott, az ország legmodernebb, egyetlen kétpályás jégcsarnokában 

játszották volna a mérkőzéseiket. Egy fiatal csapatot szerettek volna felépíteni, azonban a 

többi csapat nem támogatta az indulásukat24. Belgrádból, Gyergyószentmiklósról, illetve 

Bukarestből is volt érdeklődés és csatlakozási szándék, azonban végül ezek a csapatok sem 

tudtak elindulni a Ligában. A Liga döntőjébe nem került magyar csapat, azt a HC Nové 

                                                 
24 http://www.jegkorongblog.hu/2013/04/26/debrecen-talan-vasas-nem/ - letöltve: 2014-05-02 

http://www.jegkorongblog.hu/2013/04/26/debrecen-talan-vasas-nem/
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Zámky és a Brassó csapatai játszották. A döntőt végül az Érsekújvár nyerte meg, így a kupa 

ezúttal Szlovákiába került.  

 

A Liga összetételének alakulását az alábbi táblázatban foglaltam össze: 

 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Csapatok 

száma 

10 7 9 8 7 7 

Új csapat  1 2 0 1 0 

Kilépő 

csapat 

 4 0 1 2 0 

Magyar 

csapat 

6 5 6 5 4 4 

1. ábra: a MOL Liga és változásai - saját készítés 
 

 

3.2. A MOL Liga PESTEL analízise 

 

 

Az úgynevezett PESTEL analízis alapvetően makrokörnyezeti szempontból 

vizsgálódik. Fő célja, hogy meg tudjuk állapítani, milyen környezetben működik egy adott 

vállalkozás, ezzel pedig a stratégiai jellegű döntéseket segíti elő. Az elemzés első és egyben 

egyik legfontosabb lépése, hogy meghatározzuk a vállalat számára leginkább releváns 

szegmenseket. Ezek után kell kiválasztani, hogy ezeken belül mi lehet a legnagyobb hatással 

a vállalatunk működésére. Ezt követi az összefüggések elemzése, végül a várható tendenciák 

összehasonlítása a stratégiánkkal, illetve annak időhorizontjával. Mivel a Liga-modellt 

vállalkozásként is értelmezhetjük, mindenképpen célszerű egy ilyen jellegű elemzés 

elkészítése a MOL Liga esetében is.  

 

A PESTEL analízis – ahogy a neve is mutatja - hat részre osztja fel a vállalat 

makrokörnyezetét: politikai (Political), gazdasági (Economic), szociális (Soical), technológiai 

(Technolgical), környezeti (Environmental) és jogi (Legal) kérdéseket vizsgál. A MOL Liga 

esetében azért is különösen érdekes az elemzés elvégzése, mert egy több országra kiterjedő, 
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nemzetközi versengésről van szó, ahol számos szabályozás és egyéb hatás érvényesül egy 

időben.  

 

Sokak szerint nem jó a sportot és a politikát összekeverni, illetve egymásba mosni, 

azonban a szabályozó szerepe mindenképpen jelentős, legyen szó akár szabadidő-, akár 

látványsportról. A mindenkori kormány, illetve politikai vezetés szerepe rendkívül fontos, 

főleg azon sportágakban, ahol nagy az eszközigény, illetve komoly befektetések szükségesek 

egy-egy pálya megépítésére, később pedig a fenntartására is állami vagy önkormányzati 

pénzre van szükség. Az állami támogatásoknak direkt és indirekt formái is vannak. Jelenleg a 

jégkorongot a központi kormányzat rendkívüli, soha nem látott mértékben támogatja, mindezt 

pedig indirekt formában teszi. A támogatás konkrét formáját egy 2011-es törvénymódosítás 

teszi lehetővé, mely szerint öt kiemelt, úgynevezett látvány csapatsportágat (labdarúgás, 

kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda) úgy lehet támogatni, hogy a támogatás összege 

levonásra kerül a fizetendő társasági és osztalékadóból, valamint a támogatás összege után a 

kifizető vállalat további visszatérítésre is jogosulttá válik
25. Ez a támogatási forma óriási 

összegekhez juttatta a sportágat, segítségével pedig számos rég várt beruházás valósulhatott 

meg. Az infrastrukturális beruházások mellett komoly szerepe volt és van a szakemberek 

továbbképzésének, illetve az utánpótlás támogatásának is. Fontos azonban, hogy a törvény 

22/C. § ab, bekezdése szerint az adózó ugyan a szervezet személyi jellegű ráfordításaira 

nyújthat támogatást, azonban csak  “azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos 

sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint 

díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként 

személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható”
26. Tehát a sportolók részére kifizetést nem lehet 

eszközölni a TAO támogatáson keresztül, azonban az bizton állítható, hogy a profi csapatok 

is rengeteget profitálnak ebből a törvényből. Az elemzés szempontjából tehát pozitív, hogy a 

támogatási rendszer létezik. Komoly kockázatot jelentett azonban a 2014-es országgyűlési 

választás, ugyanis a korábbi ellenzék többször is hangoztatta, hogy a támogatás ilyen 

formában nem működne tovább egy kormányváltás esetén. Kormányváltás végül nem történt, 

                                                 
25 1996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, módosította: 2011. évi LXXXII. törvény 
3. §.  (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV#lbj394param – letöltve: 2014-04-21) 
 
26 1996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, beiktatta a 2011. évi LXXXII. törvény 3. 
§. , módosította: 2013. évi XXVII. törvény 51. § (9) c, pontja 
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV#lbj394param – letöltve: 2014-04-21) 
 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV#lbj394param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV#lbj394param


  
 

16 

így arra lehet számítani, hogy a támogatás ezen formája továbbra is megmarad. A 2014-ben 

felálló régi-új kormány várhatóan továbbra is stratégiai ágazatként fogja kezelni a sportot, 

ennek megfelelően további jelentős támogatásokra számíthat minden sportág. A csapatok 

esetében az önkormányzati támogatások nagysága kérdéses, ez egyben politikai kockázatot is 

jelent. Kijelenthető azonban, hogy a MOL Ligában működő magyar csapatok a helyi 

önkormányzatokkal általában jó viszonyt ápolnak, politikai oldaltól függetlenül, így jelentős 

támogatásokat kapnak direkt és indirekt formákban egyaránt. (A fővárosi és vidéki csapatok 

között rendszeresen nagy különbségek vannak a helyi támogatásokat tekintve, ennek 

vizsgálata azonban meghaladja jelen dolgozat kereteit). A politikai helyzet jelenleg stabilnak 

nevezhető Magyarországon. Jóllehet számos kérdést felvet a szélsőségek megerősödése, 

összességében azonban nincsenek olyan jellegű kockázatok sem Magyarországon, sem a 

Ligában szereplő többi csapat hazájában (Románia, Szlovákia), ami meghiúsíthatná a 

bajnokság jövőbeni szezonjait.  

 

A gazdasági szempontok vizsgálata szintén nagyon fontos a liga szempontjából. Nem 

lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egy szolgáltatásról van szó, ami az emberek szabadon 

elkölthető jövedelmét célozza meg. Minél nagyobb ez a rész, annál valószínűbb, hogy az 

emberek többet fognak költeni szolgáltatásokra. Pozitív környezetben tehát nagyobb esély 

mutatkozik a nézőszám növelésére, ami ilyen esetben akár az árak emelésével is együtt 

járhat. A gazdasági mutatók közül a GDP, illetve az emberek átlagkeresete az a kettő, ami 

aránylag jól kifejezheti, hogy milyen irányú változtatásokra lehet számítani. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy ezek olyan tényezők, amelyre nincsen ráhatásuk a kluboknak, azonban a 

hatások egyértelműen érintik őket. A GDP változását Magyarországon, valamint a környező 

országokban (Central Eastern Europe countries) 2006 első és 2013 második negyedéve között 

az alábbi grafikon szemlélteti27:  

 

                                                 
27 http://www.portfolio.hu/gazdasag/a_gyengek_kozott_a_magyar_gdp-novekedes_a_regioban.187878.html - 
letöltve: 2014 április 21.  

http://www.portfolio.hu/gazdasag/a_gyengek_kozott_a_magyar_gdp-novekedes_a_regioban.187878.html
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2. ábra : GDP növekedés a CEE országokban - forrás: portfolio.hu 
 
 

Jól látható, hogy a 2008-as, először hitelezési, majd az egész gazdaságot megmérgező 

és lelassító gazdasági válság28 rendkívül negatív hatással volt a régió országaira, egyedül 

Lengyelország tudta elkerülni a recessziót. A magyar gazdaság 2012-re megint recesszióba 

esett, azonban mára ebből már technikai értelemben is sikerült kilábalni. 2013-ban az éves 

növekedés 1,1 százalékos volt, ami a régiós összevetésben átlagosnak tekinthető. Pozitív, 

hogy a 2013-as év negyedik negyedéves adat 2,7 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábbit29. A várakozások jelenleg biztatóak, 2014-re 2 és 3 százalék közötti értékeket 

vetítenek elő a különböző elemzések
30. A GDP-mutató használata ugyan rendkívüli módon 

elterjedt, azonban számos olyan tényező van, ami miatt ez az egy szám nem mutatja be a 

legjobban egy ország fejlettségi szintjét, illetve aktuális állapotát. Ezért az elemzés során más 

mutatószámot is érdemes használni Mivel a látványsport események alatt az emberek a 

szabadon elkölthető jövedelmükből vásárolják meg a jegyeket, illetve a mérkőzéshez 

kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is ebből a pénzből veszik igénybe, a keresetük nagysága, 

                                                 
28 Soros György: A 2008-as hitelválság és következményei – A pénzügyi piacok új paradigmája; Scolar, 2008, 
Budapest  
29 http://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/gdp-27-szazalekkal-nott-2013-negyedik-negyedeveben-421662 - 
letöltve: 2014 április 21 
30 http://www.hirado.hu/2014/02/25/elemzok-realis-az-elorejelzesa-magyar-gazdasagrol/ - letöltve: 2014 április 
21. 

http://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/gdp-27-szazalekkal-nott-2013-negyedik-negyedeveben-421662
http://www.hirado.hu/2014/02/25/elemzok-realis-az-elorejelzesa-magyar-gazdasagrol/
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illetve annak változása rendkívül fontos kérdés. A keresetek változására az egyik legjobb 

mutatószám a reálkeresetek változása: ez azt mutatja meg, hogy az emberek fizetése 

reálértéken mennyivel ért többet vagy kevesebbet az egy évvel korábbinál. A reálkeresetek 

2013-ban is jelentősen növekedtek
31, a trend pedig 2014-ben is folytatódni látszik32. Ezen 

pozitívnak tűnő folyamatokat beárnyékolhatja, hogy kimondottan alacsony bázisról indultak 

el az adatok, valamint az infláció jelentősen visszaesésében a többszöri rezsicsökkentésnek 

kiemelt hatása van. Jelentős kérdés, hogy az infláció lassulását milyen mértékben okozta a 

többszöri rezsicsökkentés, és hogy eközben a maginfláció milyen szinten van. A legfrissebb 

adatok szerint Magyarországon 2014 áprilisában az árak csökkentek, azonban közgazdasági 

értelemben még nem beszélhetünk deflációról33. A várakozások szerint a reálkeresetek 

tovább nőhetnek a következő években, azonban a növekedés üteme vélhetően le fog lassulni. 

Összességében tehát elmondható, hogy a jégkorong szempontjából pozitív változásoknak 

lehettünk szemtanúi az utóbbi két évben, és a remények és várakozások szerint további 

növekedés várható, melynek következtében magasabb lesz az emberek diszkrecionális 

jövedelme.  

 

A társadalmi tényezők vizsgálata szintén rendkívül fontos. A fő kérdés ebben az 

esetben, hogy milyen szintű a társadalmi elfogadottsága a sportnak, illetve hogy milyen 

emberek járnak ki a mérkőzésekre. Sajnos a magyar jégkorong klubok nem publikáltak olyan 

jellegű felmérést, amely kimutatná, hogy milyen a szurkolók összetétele. Kijelenthető 

azonban, hogy a jégkorong szociális szempontból szerencsés helyzetben van. Szurkolói 

rendbontás rendkívül ritkán történik, a személyi sérüléssel járó atrocitás pedig ismeretlen 

fogalomnak tekinthető. A MOL Ligás csapatok szurkolói között a konfliktusok ritkák, 

gyakran megesik, hogy a rivális szurkolók a mérkőzések után közös fotókat készítenek
34, 

illetve együtt beszélik ki a mérkőzésen történteket. A magyar nemzeti csapat szurkolói 

összetartóak és elszántak, sportszerűen, lelkesen és nagyszámban biztatják a csapatot. A 

magyar szurkolók nemzetközi szintű ismertségét és elismertségét jól mutatja, hogy a 2010-es 

A csoportos világbajnokság hivatalos dalához készült videoklipben a szurkolók közül szinte 

csak ők szerepelnek
35. A magyar jégkorong megítélése a többi sportághoz képest kifejezetten 

jónak mondható, ami mindenképpen előnyös lehet a magyar csapatok számára. Más kérdés, 

                                                 
31 http://hvg.hu/gazdasag/20131120_KSH_64_szazalekkal_nottek_a_netto_kereset - letölve: 2014-04-24 
32 http://www.hirado.hu/2014/04/18/ngm-68-szazalekos-volt-a-realkereset-novekedes-februarban/ - letöltve: 
2014-04-24 
33 http://www.portfolio.hu/gazdasag/deflacio_magyarorszagon_3.198830.html - letöltve: 2014-05-13 
34 http://www.jegkorongblog.hu/2014/04/02/szurkoloi-okumene-az-mk-dontoben/ - letöltve: 2014-04-24 
35 https://www.youtube.com/watch?v=VlpNp2HBNUE – letöltve: 2014-04-25 

http://hvg.hu/gazdasag/20131120_KSH_64_szazalekkal_nottek_a_netto_kereset
http://www.hirado.hu/2014/04/18/ngm-68-szazalekos-volt-a-realkereset-novekedes-februarban/
http://www.portfolio.hu/gazdasag/deflacio_magyarorszagon_3.198830.html
http://www.jegkorongblog.hu/2014/04/02/szurkoloi-okumene-az-mk-dontoben/
https://www.youtube.com/watch?v=VlpNp2HBNUE
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hogy a MOL ligás magyarországi klubok nézettsége kimondottan alacsony, az ezzel 

kapcsolatos kérdéseket azonban a dolgozat más részeiben vizsgálom. Ezzel szemben jelentős 

negatív hatása van annak a már korábban is említett ténynek, hogy Magyarországon kevés 

fedett jégpálya van, így sok város egyszerűen kimarad a jégkorong hazai vérkeringéséből. 

Mivel minden esetben fontos, hogy az embereknek lehetőleg személyes tapasztalatuk is 

legyen egy-egy sportággal kapcsolatban, fontos jövőbeni feladat egyrészt további pályák 

építésének elősegítése, másrészt pedig azon városok jégkorongjának a fejlesztése, ahol csak 

az utóbbi években települt jégpálya, és még nincs kialakult kultúrája a hokinak (például 

Kaposvár, Zalaegerszeg).  

 

Többek között a technológia fejlődése teszi lehetővé, hogy mára már Magyarországon 

sem csak téli sportnak számít a jégkorong, hanem szinte minden időjárási körülmény között 

tudnak jeget készíteni a fedett csarnokokban. Szintén a technikai fejlődésnek köszönhető a 

sérülések csökkenése is, mivel a felszerelések minősége egyre jobb, az ütők a korábban 

használt fa helyett kompozitból készülnek, továbbá a korábbi fapalánkok helyett plexi 

palánkok vannak. Ezek a palánkok rugalmasak, így egy ütközés esetén jelentős energiát 

nyelnek el, illetve vesznek át a játékosoktól. Ugyancsak fontos, és a technikai fejlődést jelzi a 

videó támogatási rendszer, illetve a videó gólbíró rendszer bevezetése is. A MOL Ligában 

ezek a rendszerek még nem kerültek bevezetésre, de közelségük kézzelfogható: az EBEL-

ben, illetve az MHL-ben is kötelező a használata. A televíziós közvetítések kapcsán is sokat 

számít a technika fejlődése. Még ma is problémát okoz azonban, hogy a közvetítések során 

sokszor szabad szemmel nem lehet jól látni a korongot, ami csökkenti az élvezeti szintet. A 

technológia valószínűleg tovább fog fejlődni, így a felszerelések még könnyebbek és 

erősebbek lesznek, a közvetítések minősége javulni fog, valamint a fejlett mobilinternet alapú 

applikációknak köszönhetően a csarnokokon belüli szolgáltatások minősége is emelkedhet.  

 

A környezeti hatások egyre fontosabbá válnak a XXI. században. A jégcsarnokok 

energiaigénye rendkívül magas, így a várhatóan emelkedő energiaárak növelni fogják a 

fenntartási költségeket, ami a bérleti díjakban is látszani fog. A csapatok számára tehát 

fenyegetésként van jelen, hogy az esetlegesen elszabaduló energiaárak esetén a jégbérlés díja 

is nagymértékben  meg fog emelkedni. Felvetődik, hogy a csarnokokban milyen fejlesztések 

vannak, melyek a fenntarthatóság, a környezettudatosság és az olcsóbb, zöldebb üzemeltetés 

felé mutatnának utat. Magyarországon viszont jelenleg nem ez az első számú probléma, 
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illetve nem is a csapatok feladata, hogy ezt megoldják. A fenntartási költségek növekedésén 

felül az utazásokkal kapcsolatos költségeik is megnőhetnek.  

 

A jogi környezet változása szintén komoly hatással lehet a ligára. A politikai rész 

elemzése során már kitértem a TAO nyújtotta előnyökre, illetve arra, hogy ennek 

megszüntetése kimondottan negatív hatással lenne a jégkorong egészére, így a MOL Ligára 

is. További jelentős, gyakran felmerülő és visszatérő kérdés a légiósok ügye. Szinte az összes 

liga korlátozza valamilyen módon a légiósok számát, aminek célja többek között az 

egyensúly fenntartása, valamint a hazai játékosok védelme. Az Európai Unió egyik alapvető 

szabadságjoga azonban a munkaerő szabad áramlása. Komoly jogi kérdés tehát, hogy a 

légiósok számának korlátozásával a ligák megsértik-e ezt az irányelvet, vagyis – szigorúbban 

fogalmazva – sértenek-e uniós előírásokat. A kérdésre adott egyik válasz akár az is lehet, 

amit az EBEL vezetett be: ott pontrendszer működik, amelyben külön értékeket kapnak a 

játékosok, a légiósok azonban minden esetben a legmagasabb értékkel rendelkeznek. Így az 

EBEL indirekt módon szabályozza a légiósok számát és arányát. Ezzel a módszerrel is van 

azonban probléma, egy esetben a liga egyik játékosa be is perelte az EBEL-t a pontrendszer 

miatt36
. További törvényi kérdés lehet, hogy a döntéshozó a következő években kívánja-e 

befolyásolni, hogy milyen végzettségű emberek dolgozhassanak a kluboknál. A döntéshozó 

kötelezővé teheti, hogy bizonyos végzettséggel rendelkező embert kötelező legyen 

alkalmazni minden klubnál a menedzsment szintjén. Jelenleg azonban nincs realitása egy 

olyan törvénynek, ami szigorú szabályokat hozna ezzel kapcsolatban. További szabályozási 

kérdés, hogy az edzőknek milyen végzettséggel kelljen rendelkezniük. Ez a kérdés gyakran 

felvetődik akkor is, amikor külföldi edzők érkeznek a ligába. Bonyolítja a helyzetet, hogy a 

Liga nemzetközi volta miatt egyszerre három ország szabályozásainak is meg kell felelni. 

Ezen felül további nehezítő tényező, hogy gyakran tengerentúli edzők is dolgoznak a 

csapatoknál, és egyelőre nincs olyan, világszinten is elismert rendszer, amely az edzők 

képesítését mutatná be.  

 

A MOL Liga PESTEL-analízésnek ábrája tehát – kiemelve a legfontosabb tényezőket – a 
következő módon néz ki: 

 

 

                                                 
36 http://www.jegkorongblog.hu/2013/05/15/harand-es-vanek-a-pontszabalyt-tamadja/ - letölve: 2014-04-25 

http://www.jegkorongblog.hu/2013/05/15/harand-es-vanek-a-pontszabalyt-tamadja/


  
 

21 

 

 

Political 

TAO-támogatások 

Pályák fenntartása 

Helyi önkormányzatok     

támogatása 

Economic 

Gazdasági növekedés 

Reáljövedelmek 

változásai 

Social 

Jégkorong megítélése és 

elfogadottsága 

Fehér foltok az országban 

Technical 

Felszerelések evolúciója 

Videó-gólbíró rendszer 

Mobil applikációk 

Environmental 

Pályák fenntartási 

költségei 

Utazások költségei 

Legal 

TAO rendszer 

Légiós-korlátozás vs EU 

3. ábra: A MOL Liga PESTEL-analízise - saját készítés 
 
 
 

3.3. Bajnokságok vagy ligák? - A Liga-modell 

 
 

A különböző bajnokságok és ligák esetében alapvető dolog, hogy a csapatok 

együttműködjenek. Ugyan a pályán egymás ellenfelei, és egymás ellen igyekeznek minél 

jobb eredményeket elérni, a pályán kívül muszáj együttműködniük a kluboknak. Ez az 

együttműködés természetesen alapfeltételnek is tekinthető, mivel a klubok együttműködése 

nélkül nem lehetne mérkőzéseket, így bajnokságokat sem rendezni. A csapatok közötti 

együttműködésnek azonban számos más dimenziója is van, melyeket gazdasági szempontok 

szerint kell megvizsgálni. 

 

A kereslet és kínálat egymáshoz való viszonya nagymértékben befolyásolja, hogy mi 

lesz az egyensúlyi ár – ezt a mikroökonómiában Marshall-keresztként ismerjük37. Mind a 

keresleti, mind a kínálati oldalon be lehet azonban avatkozni, ehhez pedig kooperáció kell. A 

sportvállalkozások ceteris paribus úgy tudnak változtatni az egyensúlyi áron, ha a kínálati 

oldalon próbálnak meg változtatni, illetve azt próbálják meg befolyásolni. Amennyiben 

azonos kereslet mellett a kínálat alacsonyabbá válik, az egyensúlyi ár ezzel egyidőben 

magasabb lesz. A sportra, illetve a különböző bajnokságokra ezt úgy lehet lefordítani, hogy a 

csapatok szabályozzák a kibocsátási szintjüket. Ezt úgy teszik meg, hogy megszabják, egy 
                                                 
37 Hal R. Varian: Mikroökonmia középfokon; Akadémiai; 2012; Budapest  
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szezon alatt hány mérkőzés lehet, valamint hogy azok időben és térben milyen módon 

legyenek megrendezve. Ilyen formában a kínálati oldal befolyásolásával lehet elérni, hogy az 

egyensúlyi ár eltolódjon. A klubok azonban egy magasabb szintre lépve az 

együttműködésben más szempontok szerint is befolyásolhatják a piacot. Ennek lényege, hogy 

a klubok egy szervezetbe tömörülve monopóliumként viselkedhetnek, és monopolista 

szereplőként léphetnek fel a piacon, kihasználva annak minden előnyét. Így el lehet érni, 

hogy a piacok minden egyes klub számára elég nagyok legyenek, így a bevétel-termelő 

képességüket tudják emelni az együttműködő csapatok. A kibocsátást szintén közösen 

szabályozzák - vagyis ha szoros együttműködés alakul ki a csapatok között, akkor szinte a 

piaccal kapcsolatos összes tényezőt jó hatásfokkal tudják befolyásolni. A csapatok számára 

tehát egyértelmű a feladat: együtt kell működniük ahhoz, hogy a saját, valamint az összesített 

nyereségük is növekedjen. 

 

Minden esetben egyszerre sportszakmai, valamint gazdasági szempontokat is 

figyelembe kell venni a sportvállalkozások vizsgálatakor. Emiatt rendkívül érdekes és 

jelentős kérdés, hogy miképpen lehet megtalálni az optimális egyensúlyt a két célkitűzés 

között. Amíg sportszakmai szempontból vizsgálva a kérdést, az elsődleges cél minden 

esetben a győzelem, addig látni kell azt is, hogy ennek számos gazdasági korlátja van, 

amelyeket egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ugyanez igaz fordítva  is: a 

gazdasági érdekek nem eredményezhetik a játékosok extrém szintű túlterhelését.  

 

A bajnokságok és ligák közötti alapvető különbséget az jelenti, hogy a sportszakmai, 

vagy a gazdasági érvek kerülnek-e előtérbe. A bajnokságok esetében a sportszakmai érvek 

döntik el azt, hogy melyik csapat melyik osztályban játszik: azon csapatok vehetnek részt az 

első osztályban, akik a pályán kivívták a szereplés jogát. (Természetesen nem lehet 

megkerülni az olyan témákat, mint például a licencek, valamint a tulajdonosi/szponzori háttér 

fontossága, azonban ezek vizsgálata nem kapcsolódik szorosan dolgozatom témájához). 

Amennyiben egy csapat a pályán kivívja azt a jogot, hogy például feljut a második osztályból 

az első osztályba, akkor a következő idénytől ott fog játszani. Ezzel párhuzamosan lesznek 

kiesők is. Az európai sportéletben általános, hogy ilyen bajnoki rendszerek vannak, a fő 

eltérések a feljutók és a kiesők számában és arányában mutatkoznak meg. A bajnoki rendszer 

tehát nyílt, a csapatok nem tehetik meg, hogy kizárjanak egy másik csapatot, a szervező pedig 

általában a szövetség.  
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Ezzel szemben a Liga-modell esetében a csapatok együttműködésével egy zárt 

rendszerű bajnokság alakul ki. Az adott ligát a csapatok közösen alapítják, így azt is ők 

határozzák meg, hogy mik a részvétel feltételei. Ahhoz, hogy egy klub részt vegyen egy ilyen 

bajnokságban, a többi csapat hozzájárulása szükséges. A szereplés jogát tehát nem a pályán 

kell kivívni, hanem más szempontok számítanak a legnagyobb súllyal. Az esetleges új 

belépőket a már bent lévő csapatok elsődlegesen gazdasági szempontok szerint vizsgálják 

meg: a fő kérdés, hogy az új belépő milyen módon fogja megváltoztatni a liga iránti 

érdeklődést, mennyivel fogja emelni a liga értékét. Az új belépő csapat értékét leginkább az 

határozza tehát meg, hogy tudja-e emelni a liga összértékét. A gazdasági érdekek mellett 

természetesen sportszakmai szempontokat is figyelembe kell venni. Elmondható azonban, 

hogy manapság megfelelő gazdasági háttér birtokában aránylag egyszerűen lehet olyan 

csapatot építeni, amelyik felveszi a versenyt akár a legjobbakkal is, legyen szó bármelyik 

sportág bármelyik versenyéről. A csapatok egy zárt rendszert alkotva monopolista 

szereplőként határozhatják meg az árakat és a kibocsátás mértékét. A Liga-modell lényege 

röviden összefoglalva tehát az, hogy a csapatok közösen lépnek fel, együtt szabályozzák a 

piacot, valamint egymáshoz igazítják a termékeiket is. Ez utóbbi nagyon lényeges kérdés, 

ugyanis a sport iránti érdeklődést kiváltó egyik legfőbb tényező a kimenet bizonytalansága: 

mivel a látványsport lényege az izgalom, hogy mindkét csapat győzni akar, így minél 

kevésbé lehet előre megjósolni az eredményt, annál nagyobb érdeklődés várható. Ez 

megfigyelhető a MOL Ligában is, ahol az elmúlt szezonban a legkisebb érdeklődést 

vendégcsapatként egyértelműen az Újpest váltotta ki, mint a Liga leggyengébb, már a szezon 

elején leszakadó csapata. A bizonytalan kimenetet a legjobban úgy lehet biztosítani, ha a 

csapatok hasonló erősségűek. Bár egyértelmű, hogy a csapatok játékerejének egyik fő 

meghatározója a csapatok gazdasági ereje (minél több pénze van egy klubnak, annál jobb 

játékosokat és szakembereket tud foglalkoztatni), a csapatok erejét azonban így is jól lehet 

szabályozni különböző mechanizmusok alkalmazásával. Ilyen például a tengerentúlon 

közismert, de például a KHL-ben is használatos salary cup (fizetési sapka), amely 

meghatározza, hogy egy csapat összesen mekkora összeget fordíthat bérekre, ilyen módon is 

szabályozva a sztárok áramlását a csapatok között. A Liga-modell használata ezen felül 

lehetőséget ad arra is, hogy a játékosok áramlását belső szabályozásokkal befolyásolják: ilyen 

mechanizmus a draft-rendszer, aminek a lényege, hogy a fiatal játékosokat a csapatok egy 

előre megadott sorrend szerint draftolják, és amint egy játékos draft-joga az egyik csapathoz 

kerül, onnantól kezdve a ligán belül az a csapat rendelkezik a kiválasztott játékosjogával. A 
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scout-ok (játékos-megfigyelők) éveken keresztül figyelik a játékosokat, a kiválasztást pedig 

komoly várakozás előzi meg, a csapatok számára ugyanis ez az egyik módja a fejlődésre
38. 

 

 

3.4. A MOL Liga és a Liga-modell 

 

 

A Liga-modell rövid ismertetése után mindenképpen célszerű megvizsgálni, hogy a 

MOL Liga mennyiben hordozza magán a modell jegyeit, illetve milyen módon használja fel 

az elmélet nyújtotta gyakorlati lehetőségeket, milyen módon tanul a külföldi példákból. A 

vizsgálat alapját a Liga versenykiírása és versenyszabályzata adja. 

 

A keresés során nagyon érdekes volt, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos 

honlapján nem található meg a MOL Liga versenykiírása, ehelyett „A Magyar Jégkorong 

Szövetség Versenyszabályzata az OB I és a meghívásos nemzetközi bajnokság mérkőzései 

számára 2013/2014” nevű dokumentum található
39. A 35 oldalas dokumentum általános 

rendelkezései szerint „a meghívásos nemzetközi bajnokság rendezője a Magyar Jégkorong 

Szövetség és a Román Jégkorong Szövetség”
40. A külföldi csapatok nevezésére az alábbi 

szabálypont vonatkozik: „A meghívásos nemzetközi bajnokságba külföldi csapatok is 

nevezhetnek, erről az Elnökség minden versenyévad előtt dönt, a Szakmai Bizottság és a Liga 

véleményét figyelembe véve. A külföldi csapatoknak a csapatnevezés benyújtásával 

egyidejűleg be kell mutatniuk saját nemzeti jégkorong szövetségük engedélyét a külföldi 

bajnokságban való indulás tárgyában.”
41 A szabályzat szerint magyar csapatok is 

nevezhetnek külföldi, illetve nemzetközi regionális bajnokságba, de „A külföldi 

bajnokságban való indulás feltétele, hogy az adott egyesület a külföldre nevezett 

                                                 
38 http://www.nhl.com/ice/eventhome.htm?location=/draft/2014 - letöltve: 2014-05-03 
39 http://icehockey.hu/oldalak/mjsz/versenybirosag - letöltve: 2014-05-02 
40 A Magyar Jégkorong Szövetség versenyszabályzata az OB1, a Magyar Kupa és a meghívásos nemzetközi 
bajnokság mérkőzései számára, Budapest, 2013. augusztus 9, p5; 

http://icehockey.hu/files/downloads/p184r8ckiufedvka1gh519sb12a51.pdf - letöltve: 2014-05-02 
41 A Magyar Jégkorong Szövetség versenyszabályzata az OB1, a Magyar Kupa és a meghívásos nemzetközi 
bajnokság mérkőzései számára, Budapest, 2013. augusztus 9, p6; 
http://icehockey.hu/files/downloads/p184r8ckiufedvka1gh519sb12a51.pdf - letöltve: 2014-05-02 
 

http://icehockey.hu/files/downloads/p184r8ckiufedvka1gh519sb12a51.pdf
http://icehockey.hu/files/downloads/p184r8ckiufedvka1gh519sb12a51.pdf
http://icehockey.hu/files/downloads/p184r8ckiufedvka1gh519sb12a51.pdf
http://www.nhl.com/ice/eventhome.htm?location=/draft/2014
http://icehockey.hu/oldalak/mjsz/versenybirosag
http://icehockey.hu/files/downloads/p184r8ckiufedvka1gh519sb12a51.pdf
http://icehockey.hu/files/downloads/p184r8ckiufedvka1gh519sb12a51.pdf
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korosztályában részt vesz a magyar bajnokságban is”
42 Ennek ellentmond, hogy a SAPA 

Fehérvár AV 19 csapata a legutóbbi két szezonban úgy indulhatott el az osztrák bázisú Erste 

Bank Eishockey Ligában, hogy a magyar felnőtt bajnokságban nem indított csapatot: ezt a 

Magyar Jégkorong Szövetség döntése tette lehetővé számára.  

 

A versenyszabályzat számos ponton hivatkozik a Ligára, mint döntéshozó szervre, 

azonban a Liga jogállása, illetve szerepe sehol sem található meg, nincsen tisztázva a 

szövetség honlapján (magának a nemzetközi bajnokságnak pedig nincsen önálló honlapja). 

Így sajnos nem derül ki egyértelműen, hogy mi a pontos döntési mechanizmus egy külföldi 

csapat, vagy egy újabb magyar csapat nevezése esetén. A versenyszabályzat szerint tehát a 

külföldi csapatok nevezéséről az Elnökség dönt minden versenyévad előtt. A magyar 

csapatok nevezését más módon szabályozza a versenyszabályzat: „A pótnevezési időszak 

után a Liga nyilvánosságra hozza az elfogadott nevezések listáját továbbá az el nem fogadott 

nevezések listáját az elutasítás indokával.”43 A legutóbbi, 2013/2014-es bajnoki idény előtt 

két magyar csapat szeretett volna csatlakozni a ligához, ekkor a jelentkezők kérelméről a liga 

akkori csapatai szavaztak44. A Debreceni HK csapata ekkor feltételes indulási jogot kapott, 

míg a Vasas kérelmét a csapatok egyértelműen elutasították. Végül a Debrecen csapata 

megkapta az indulási jogot, elindulni mégsem tudott, így változatlan, páratlan létszámmal 

játszottak a csapatok. Az akkori döntés számos vitát generált, mely után nem csupán a Vasas 

sportigazgatója, a sokszoros válogatott kapus Szuper Levente, hanem a Liga elnöke, Kerey 

Péter is a sajtón keresztül fejtette ki véleményét4546. A versenyszabályzat, és az eddigi 

történések alapján tehát a Liga csapatai dönthetnek a magyar klubok beengedéséről, a 

külföldi csapatok indulásához pedig szövetségi hozzájárulás is szükséges.  

 

 

                                                 
42 A Magyar Jégkorong Szövetség versenyszabályzata az OB1, a Magyar Kupa és a meghívásos nemzetközi 
bajnokság mérkőzései számára, Budapest, 2013. augusztus 9, p6; 

http://icehockey.hu/files/downloads/p184r8ckiufedvka1gh519sb12a51.pdf - letöltve: 2014-05-02 
 
 
43 43 A Magyar Jégkorong Szövetség versenyszabályzata az OB1, a Magyar Kupa és a meghívásos nemzetközi 
bajnokság mérkőzései számára, Budapest, 2013. augusztus 9, p6; 

http://icehockey.hu/files/downloads/p184r8ckiufedvka1gh519sb12a51.pdf - letöltve: 2014-05-02 
 
 
44 http://www.jegkorongblog.hu/2013/04/26/debrecen-talan-vasas-nem/ - letöltve: 2014-05-02 
45 http://www.jegkorongblog.hu/2013/05/03/akar-holnap-ujra-kezdhetjuk-a-targyalasokat/ - letölve: 2014-05-02 
46 http://www.jegkorongblog.hu/2013/05/01/vasas-es-a-mol-liga-vasas-es-az-ebel-u18/ - letölve: 2014-05-02 

http://icehockey.hu/files/downloads/p184r8ckiufedvka1gh519sb12a51.pdf
http://icehockey.hu/files/downloads/p184r8ckiufedvka1gh519sb12a51.pdf
http://www.jegkorongblog.hu/2013/04/26/debrecen-talan-vasas-nem/
http://www.jegkorongblog.hu/2013/05/03/akar-holnap-ujra-kezdhetjuk-a-targyalasokat/
http://www.jegkorongblog.hu/2013/05/01/vasas-es-a-mol-liga-vasas-es-az-ebel-u18/
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3.5. A magyar játékosok és csapatok száma, a magyar hoki érdekei 

 

 

Jóllehet a dolgozatom során elsősorban gazdasági oldalról vizsgálom a MOL Liga és 

a magyar jégkorong fejlesztési, fejlődési lehetőségeit, mégsem szabad elvonatkoztatni attól a 

ténytől, hogy hány magyar játékos van, és Ők milyen célokért küzdenek évről évre. Mindezt 

pedig nemzetközi összehasonlításban is érdemes megvizsgálni, így lehet ugyanis elhelyezni 

Magyarországot a világ jégkorongjának térképén. Fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon hol 

van a reális helye a magyar jégkorongnak egy nemzetközi összehasonlításban, ahol 

elsősorban a sportszakmai oldal vizsgálata kerül előtérbe. A sportszakmai oldal alatt jelen 

esetben a felnőtt, első osztályú vagy ekvivalens ligában játszó játékosok számát, az első 

osztályú bajnokságban szereplő csapatok számát, az esetleg külföldön szereplő csapatok 

számát, valamint az ott játszó rezidens játékosok számát számba venni. Emellett a vizsgálat 

részét képezte, hogy hány játékos játszik a világ két elit-bajnokságában, az NHL-ben és a 

KHL-ben.  

 

Célszerű azokkal az országokkal összehasonlítani a magyar jégkorong állapotát, 

amely országokkal a felnőtt válogatottunk verseng az utóbbi években. Ezen válogatottak az 

utóbbi években együtt szerepeltek Magyarországgal a Division I/A csoportos 

világbajnokságokon, vagy a következő évben fogunk ellenük játszani. A következő 

országokról van tehát szó: Ausztria, Olaszország, Kazahsztán, Ukrajna, Lengyelország, 

Nagy-Britannia, Hollandia és Horvátország.  

 

Az elemzés során megvizsgáltam47
, hogy az adott ország saját szervezésű 

bajnokságában hány csapat, illetve hány hazai játékos szerepel. Több esetben is nehézkes az 

összehasonlítás, így kompromisszumokat kell kötni. Dél-Korea és Japán esetében még 

nehezebb az összehasonlítás, mivel csak az Ázsia-Liga adatai elérhetőek, a saját 

bajnokságokról több ellentmondó információval is találkoztam. Éppen ezért e két ország 

adatai nem is szerepelnek a táblázatban. A többi ország adatai alapján lehet érdekes 

következtetéseket levonni arra vonatkozólag, hogy egymáshoz viszonyítva vajon melyik 

országban miképp áll a jégkorong.  

                                                 
47 A vizsgálat alapjául a http://www.eliteprospects.com/ honlap szolgált, ami átfogó adatbázisként műköve 

mutatja be a bajnokságokat, ligákat és a játékosokat egyaránt. 

http://www.eliteprospects.com/
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A hazai bajnokságban szereplő első osztályú csapatok számát tekintve Magyarország 

azzal a Horvátországgal áll az összehasonlítás utolsó helyén, ahol a jégkorongnak semmiféle 

tradíciója sincs, azonban a Medvescsak Zágráb előbb az EBEL-ben, majd a KHL-ben indult 

el üzleti alapon, és ért el jelentős sikereket. Itthon és Horvátországban mindössze négy csapat 

indult el a hazai szervezésű bajnokságban. A KHL-ben induló Medvescsak Zágrábban ugyan 

mindössze 5 horvát játékos van, azonban a nemzetközi szövetség (IIHF) honosítási szabályai 

miatt a következő években ez a szám jelentősen emelkedhet. Magyarországnak egy csapata 

van külföldi bázisú ligában, ez a SAPA Fehérvár AV19, mely az osztrák bázisú EBEL-ben 

indul. A MOL Ligában 97, míg az EBEL-ben 26 magyar játékos szerepelt ebben a 

szezonban. Hozzánk hasonlóan egy EBEL-csapattal rendelkezik Szlovénia is, nekik azonban 

az osztrák-szlovén-olasz szervezésű Inter-National-League-ben további hat hazai csapatuk 

szerepel, és a 27 EBEL-játékoson kívül 162 játékosuk játszik ebben a ligában. Emellett 

azonban dél-nyugati szomszédunknak van egy komoly NHL-sztárja Anze Kopitar 

személyében, valamint több játékosuk is a KHL-ben keresi kenyerét. Ausztriának 8 csapata 

van az EBEL-ben, valamint további 6 csapata játszik a már említett INL-ben, 144+89 osztrák 

játékossal. 3 osztrák játszik az NHL-ben, KHL-es játékosuk azonban egyelőre nincsen. 

Olaszországnak 8 csapatos saját Elite A ligája van 156 olasz játékossal. A második ligás 

olasz csapatok az INL-ben is játszanak, itt további 122 olasz hokizik. A Bolzano csapata 

pedig ebben a szezonban csatlakozott az EBEL-hez, és csatlakozása évében rögtön meg is 

nyerte a ligát. Az EBEL-ben 15 olasz lépett pályára.  

 

Kelet felé tekintve, Ukrajnában azt láthatjuk, hogy ugyan csak egy 6 csapatos 

bajnokságuk van 105 ukrán játékossal, mellette azonban van egy ukrán csapat a KHL-ben, 

amely ligában összesen 12 ukrán játszik. Kazahsztánnak 10 csapatos saját ligája van 153 

játékossal, és szintén van KHL-es csapatuk, a ligában pedig összesen 27 kazah játékos 

szerepel. Ezzel mindkét ország válogatottjáról elmondható, hogy a játékosok többség az 

orosz elit-ligából jön, mely sokkal magasabbra értékelt, mint akár az EBEL, akár a MOL 

Liga.  

 

A tőlünk földrajzilag távolabb fekvő, velünk versengő európai országok közül 

Hollandiának 7 csapatos ligája van, melyből 6 holland csapat van (egy belga együttes egészíti 

ki és teszi így nemzetközivé a mezőnyt), összesen 136 holland játékossal. Nagy-Britannia 

Elite Ice Hockey League-jében 10 brit csapatban összesen 89 brit játszik. A csapatok közül 5 
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angol, 4 skót, 1 pedig wales-i, a világbajnokságon azonban Nagy-Britanniaként szerepelnek. 

Az English Premier Ice Hockey League-ben további 10 angol csapat szerepel, összesen 164 

brit játékossal.  

 

Érdekes összehasonlítás, hogy az egyes országok saját bajnokságainak csapataira 

hány hazai játékos jut. Ebből következtetni lehet arra is, hogy a játékosok és a klubok közti 

kereslet-kínálat viszony alapján a játékos-piacon milyen mechanizmusok uralkodhatnak, 

valamint hogy az adott bajnokságban milyen szinten építenek a légiósokra. A magyar MOL 

Ligás csapatokban a 2013/2014-es szezonban csapatonként 24,25 hazai játékos szerepelt. Ez 

azt mutatja, hogy a légiósok szerepe nem túl nagy (csapatonként egy mérkőzésen 

maximálisan 5 légiós léphet pályára), valamint, hogy a játékosok részéről a kínálati oldal 

nagy, míg a klubok kereslete kicsi. Így arra lehet következtetni, hogy a játékosok fizetése 

alacsony szintre van beállva, ez pedig várhatóan csak akkor változhat, ha több csapat lesz, így 

kevesebb játékos fog jutni egy csapatra, vagyis a Marshall-kereszt a játékosok szempontjából 

pozitív irányba tolódik el. A magyar szinthez hasonlóan sok játékos csak a rendkívül zárt 

horvát ligában van (ahol a 4 csapatos ligában összesen 5 légiós játszik). Még a lengyel 

ligában is kevesebb, 23,22 játékos jut egy csapatra, pedig ott sem szerepelt lényegesen több 

légiós: 57 külföldi jutott 9 csapatra, ami csapatonként alig több mint 6 külföldi játékost jelent. 

A holland csapatoknál van hasonlóan magas arány, ott 22,67 hazai játékos szerepelt átlagosan 

egy-egy csapatban. 

 

Az INL-ben szereplő szlovén csapatoknál volt csak nagyobb a hazai játékosok aránya, 

ahol azonban 4 főben van maximalizálva a légiósok száma csapatonként, ebből a 4 főből 

viszont 2 játékosnak U22-es korosztályúnak kell lennie. Az osztrák jégkorong szintén 

különleges helyzetben van: az EBEL egy nyitott nemzetközi liga, amelyben a legutóbbi 

szezonban a 8 osztrák csapaton kívül 1-1 szlovén, olasz, cseh és magyar csapat is szerepelt. A 

ligában összesen 144 osztrák lépett pályára, ami csapatonként 18 főt jelent. Jól látható tehát, 

hogy a velünk versengő országok saját bajnokságainak nagy részében kevesebb hazai játékos 

jut egy csapatra, ahol ez nem így van, ott pedig a MOL Ligáénál is jóval szigorúbb légiós-

korlátozás van életben. Jelentős kérdés tehát, hogy – figyelembe véve a külföldi 

tapasztalatokat és természetesen a gazdasági lehetőségeket is – jót tesz-e a Ligának és a 

magyar jégkorong egészének a jelenleg is érvényben lévő szigorú légiós-korlátozás, valamint 

az, hogy egy klubban ilyen sok magyar játékos szerepel. Amennyiben a csapatok a légiósok 

számának növeléséről döntetnének, a külföldi tendenciákat, valamint a magyar utánpótlás 
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jelenlegi állapotát is figyelembe véve nem csak egy, hanem legalább kettő magyar csapattal 

lehetne bővíteni a ligát. Gyakran, sok sportágban felmerülő kérdés, hogy a légiósok vajon 

növelik-e a liga színvonalát. Éppen ezért a MOL Ligás csapatok légiósainak a teljesítményét 

is megvizsgáltam, összehasonlítva azt a hazai játékosok teljesítményével. Fontos 

megjegyezni, hogy a MOL Ligában azok a játékosok számítanak légiósnak, akik nem a 

csapat anyaországának állampolgárai. Így például egy szlovák játékos nem számít légiósnak 

Érsekújváron, azonban a Liga többi csapatában igen. A légiósok teljesítményét szigorúan a 

hivatalos statisztikák alapján vizsgáltam.  

 

A legjobb pontszerzők listáján az első 10 helyezett közül 7 légiós, 1 Szlovákiából 

honosított magyar játékos, 1 érsekújvári szlovák játékos, és mindössze 1 magyar játékos 

található. A legjobb 5 kapus között 3 légiós, 1 szlovák hálóőr, valamint 1 magyar kapus 

található. Az idegenlégiósok kiemelkedő szerepe akkor is szembetűnő, ha a csapatokat 

egyesével vizsgáljuk meg: a Brassó 4 legjobb pontszerzője a 4 légiós volt (akik közül ketten 

hátvédként termeltek több pontot, mint a romániai csatárok!), ahogy az első számú kapusuk is 

légiós volt. A Csíkszereda 5 legjobb pontszerzőjéből 3 légiós, az első számú kapus szintén 

külföldi. Miskolcon is hasonló volt a helyzet a szezon folyamán: ott ugyan nincs légiós 

kapus, a pontszerzők közül azonban az első 3 helyen a 3 légiós csatár végzett. A Ferencváros 

esetében az első 3 helyen 2 légiós, és egy honosított szlovák játékos végzett, a kapuban pedig 

a válogatott Budai Krisztián mellett egy fiatal cseh kapus védte végig a szezont, nagyjából 

ugyanannyit védve. Az Újpest a szezont rendkívül fiatal csapattal kezdte, és nem is volt olyan 

légiósa, aki a teljes szezont végigjátszotta volna. Azonban a pont/meccs mutatót tekintve itt is 

két légiós csatár végzett az élen. A DAB esete szintén érdekes: két légiós kapussal kezdték 

meg a szezont, aminek eredménye az lett, hogy a Liga kapusainak védési hatékonyság 

szerinti rangsorát a DAB ezen két hálóőre nyerte meg. A csatárok között csak a szezon végén 

alkalmazott egy légióst a csapat, aki pont/meccses átlagot csinált, ezzel csapata legjobbjai 

között volt. Emellett 3 légiós védőt foglalkoztatott a csapat, akik a statisztikai mutatók szerint 

a csapat 3 legjobb (legponterősebb, egyben legjobb +/- statisztikával rendelkező) hátvédei 

voltak. Egyedül az Érsekújvár lóg ki a sorból, aminek oka egyértelmű: a rendkívül széles 

szlovák piacról válogatva légiósok nélkül játszották végig a szezont, és nyerték meg a Ligát. 

A büntetések listáján a 10, legtöbbet büntetett játékos között 2 légiós található, ami nem 

mondható túlzottnak, tekintve az arányukat, valamint a jégen töltött idejüket.  
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Az idegenlégiósok tehát minden tekintetben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a 

most befejezett szezonban: abban az 5 csapatban (Brassó, Csíkszereda, Miskolc, Ferencváros, 

DAB), akik a szezon folyamán feltöltötték a légiós keretüket, a statisztikák szerint csapatuk 

kiemelkedő játékosaivá váltak. Az Érsekújvár esetében légiósokról nem lehet beszélni, mivel 

a magyarnál sokkal magasabb hokikultúrájú országból érkezve csak hazai játékosokra építve 

nyerték meg a Ligát. Az Újpest nem töltötte fel a keretét légiósokkal, és ugyan nem 

feltétlenül ezért, de mégis már a szezon legelején leszakadt a táblázaton a többi csapattól. 

Érdekes kérdést vet fel, hogy ha az újpesti csapat is hozott volna három meghatározó légiós 

csatárt, valamint egy vagy két meghatározó légiós védőt, akkor mennyivel változtak volna 

meg a csapat eredményei.  

 

A fentiek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a csapatok eredményességét 

növelték a légiósok. Mindezek mellett nem lehet azt állítani, hogy a légiósok miatt kevesebb 

lehetőséget kaptak volna a magyar játékosok: mivel egy csapatban egy mérkőzésen 

mindösszesen 5 légiós szerepeltethető, a hazai játékosok is sok jégidőt kaptak. A statisztikák 

alapján feltételezhető, hogy a légiósok maximális számának emelésével ceteris paribus a 

színvonal is tovább nőne. Eljátszva a számokkal: a Liga 2013/2014-es szezonjában egy 

magyar csapat átlagosan 24,25 magyar játékost alkalmazott, akik mellett 5, több esetben 6 

légiós is volt egy csapatban. Így egy átlagos magyar klub mintegy 29-30 fős játékoskerettel 

számolhatott a szezon folyamán (egy mérkőzésre a maximálisan nevezhető játékosok száma 

20+2 fő). Egy további magyar csapat indulása már biztosra vehető: a Debrecen nevezését a 

Liga vezetősége már elfogadta. A hajdúsági csapat várhatóan nagyságrendileg 8-10 olyan 

saját nevelésű magyar játékost kíván szerepeltetni csapatában, akik az elmúlt években még 

nem játszottak a MOL Ligában. Így – azt feltételezve, hogy a tavalyi létszám nem változik a 

játékosok tekintetében – 105 magyar játékos jut majd 5 csapatra, ami 21 játékost jelent 

csapatonként, ezt egészíti ki 5-5 légiós, így 26 fős keretekkel dolgozhatnak majd az edzők. 

Ha ez a 105 játékos 6 csapat között osztódna szét, akkor 17,5 magyar játékos jutna egy 

magyar csapatra. Ezzel párhuzamosan, ha a légiósok számát a jelenlegi ötről nyolcra emelné 

a liga vezetése, csapatonként 25,5 játékosnál járnánk, ami gyakorlatilag megegyezik a most 

várható 26 fős keretekkel, miközben a színvonal emelkedik: ugyanazok a magyar játékosok 

játszanak, a légiósok növekvő száma pedig - a tapasztalatok szerint - emeli a játék 

színvonalát. Ez a feltételezés ráadásul nem számol azzal, hogy számos olyan magyar, junior 

korú játékos van, akinek a következő lépést a MOL Ligás szereplés jelenthetné: a MAC és a 

SAPA Fehérvár AV19 az osztrák bázisú, nemzetközi EBYSL-ben ért el kiemelkedő 
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eredményeket48, és számos olyan játékos van ezekben a csapatokban, akik számára az EBEL 

még túl nagy váltásnak tűnik, a MOL Liga azonban nem. Ilyen módon úgy is elegendő 

játékos lenne a piacon, ha a légiósok számát csak hatra vagy hétre emelnék meg a 

döntéshozók. Ilyen, főként sportszakmai szempontból tehát mindenképpen lenne alapja a 

Debrecenen kívül egy további magyar csapat nevezésének is, akár már a következő, 

2014/2015-ös szezontól kezdődően – azt feltételezve, hogy a Ligában idén szerepelt 97 

játékos megfelel a színvonalbeli elvárásoknak. 

 

Gazdasági szempontok szerint vizsgálva egy új klub lehetőségeit a Ligában, már 

sokkal árnyaltabb a helyzet: a Liga csapatainak éves költségvetéseiről hard adatok nem állnak 

rendelkezésünkre, azonban a csapatok hivatalos kommunikációja alapján mintegy 100 millió 

forintos éves költségvetésről beszélhetünk, mint olyan összeg, amiből már fent lehet tartani 

egy sikeres csapatot. Ez az összeg fedezi a játékosok fizetését, a felszereléseket, az utazásokat 

és az azzal járó egyéb költségeket, valamint a rendezéssel kapcsolatos díjakat is. A televíziós 

közvetítésekből a csapatok egyelőre nem látnak pénzt, míg a főszponzortól kapott összeg 

szintén csak egy kis részét fedezi a költségeknek. A költségvetés bevételi oldalát tehát a 

meccsnapi bevételekből, a szponzori pénzekből, valamint a helyi önkormányzatok 

támogatásából kell kiegészíteni. Ez természetesen nem egyszerű, és nem is megy egyik 

hónapról a másikra, azonban a TAO nyújtotta támogatásoknak, a jégkorong pozitív 

társadalmi megítélésének, valamint a jelenlegi kormányzat sportot támogató politikájának 

köszönhetően nem túlzás azt kijelenteni, hogy a helyzet nem reménytelen.  

 

 

4. Nemzetközi kitekintés 
 
 

4.1. A MOL Liga és a környező ligák – gazdasági szempontok szerint 

 

 

Mindenképpen fontos, hogy a MOL Liga, valamint a környező országok ligáinak 

összehasonlítása is megtörténjen, figyelembe véve az emberek jövedelmi viszonyait, 

valamint az egyes országok kibocsátását. A CEE országok növekedési kilátásait már 

                                                 
48 http://www.erstebankliga.at/de/ebysl - letöltve: 2014-05-05 

http://www.erstebankliga.at/de/ebysl
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bemutattam a MOL Liga PESTEL analízisének elkészítése során. Vizsgálatom e fejezetbeli 

része azonban kitér a környező országok gazdasági környezetének elemzésére is. Az egyik 

legszélesebb körben használatos mutató egy ország gazdasági fejlettségét tekintve a GDP egy 

főre eső szintje. Egy ilyen összevetés alapján következtetéseket vonhatunk le arra 

vonatkozóan is, hogy milyen az ország gazdasági ereje, valamint milyenek az emberek 

jövedelmi viszonyai. Minél magasabb jövedelemmel rendelkeznek az emberek, és minél 

magasabb életszínvonalon élnek, annál több lesz a szabadon elkölthető, úgynevezett 

diszkrecionális jövedelmük is. Vagyis, magasabb kibocsátási szint és magasabb életszínvonal 

azt is feltételezi, hogy több pénzük marad az embereknek szórakozásra, így várhatóan 

növekszik a szolgáltatások, így a látványsportok iránti keresletük is. Mivel a GDP leginkább 

a termelési adatokat tartalmazza, annak vizsgálata mellett érdemes a nemzeti jövedelmet, a 

GNI-mutatót is vizsgálni, szintén egy főre lebontva. Mivel a különböző országok 

árszínvonalai meglehetősen eltérőek, általában vásárlóerő-paritás alapján vizsgálják ezeket a 

számokat. Az alább táblázat a környező országok adatait mutatja, euróban kifejezve
4950: 

 

 

  

 GDP (PPP) GNI (PPP) 

Horvátország 20 532 19 760 

Szlovénia 27 589 27 240 

Ausztria 44 208 44 100 

Szlovákia 25 305 24 770 

Csehország 26 590 24 710 

Magyarország 22 119 20 710 

Lengyelország 22 162 21 170 

Románia 16 518 16 310  

4. ábra: GDP és GNI PPP alapon - saját készítés 
 

Jól látható, hogy a környező országok közül Ausztria egyértelműen a többi ország 

előtt jár, az emberek átlagos jövedelme például több, mint a duplája a magyar emberek 

keresetének. Szlovákia és Csehország gazdasága is a magyar előtt van, azonban a különbség 

                                                 
49 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_in_Europe_by_GDP_%28PPP%29_per_capita – 
letöltve: 2014-05-06 
50 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_GNI_%28nominal%29_per_capita – letölve: 
2014-05-06 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_in_Europe_by_GDP_%28PPP%29_per_capita
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_GNI_%28nominal%29_per_capita
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nem túlságosan jelentős, csakúgy, mint a lengyel gazdaság esetében. A román gazdaság 

helyzete láthatóan rosszabb, lemaradásuk a GNI szintjén a magyar szinttől nagyjából annyi, 

mint a mi lemaradásunk a csehek vagy a szlovákok mögött. A szlovén emberek jövedelme 

átlagosan magasabb, azonban sokkal közelebb van akár a cseh és szlovák, akár a magyar 

szinthez, mint az osztrákhoz. Egyszerűen az emberek PPP alapon vizsgált jövedelmeit, 

valamint a piacok nagyságát tekintve tehát nem reális az, hogy a jóval gyengébb gazdasági 

hátterű országból érkező magyar csapatok felvegyék a versenyt az osztrák ellenfeleikkel, 

egész egyszerűen azért, mert ott az emberek magasabb jövedelme, és a hasonló piacméret 

miatt a klubok bevételei jóval magasabbak, így magasabb fizetésért jobb játékosokat tudnak 

foglalkoztatni. A piac mérete ráadásul csak a teljes országot tekintve egyforma, az egyes 

csapatok határainkon belül általában kisebb potenciális piaccal rendelkeznek, mint az 

osztrákok (erről részletesebben írok a dolgozat egy későbbi fejezetében is). Szigorúan csak a 

jövedelmi viszonyokat, valamint a piacok nagyságát tekintve, ceteris paribus a magyar 

jégkorongnak a klubcsapatok szintjén a horvát és a román előtt kell járnia, kicsivel lemaradva 

a szlovák és a cseh mögött, nagyjából hasonló szinten a lengyel csapatokhoz viszonyítva. A 

különböző nemzetközi mérkőzések és kupák ezeket a viszonyokat megfelelően tükrözik a 

horvát, a román és a lengyel jégkorong kapcsán. A szlovák és a cseh jégkorong helyzete 

nagyon más, mivel a rendszerváltás előtti időszakban a jégkorong ezekben az országokban 

kiemelt sportágnak számított, így sokkal magasabb szintű kultúrája alakult ki mindkét helyen. 

Szigorúan a gazdasági hátteret tekintve azonban a MOL Liga évről évre közeledik a szlovák 

Extraligához, amit mutatnak a nézőszámok is. A fejlődést szintén jól mutatja, hogy amíg 10-

15 évvel ezelőtt a szlovák 1. ligából (vagyis az ottani második vonalból) érkező, ott 

középszerűnek tartott játékosok kiemelkedőt tudtak alkotni az akkori magyar 

bajnokságokban, addig jelenleg már szinte csak komoly Extraligás múlttal rendelkező 

játékosokat keresnek a magyar csapatok.  

 

 

4.2. Tipsport Extraliga vs EBEL vs MOL Liga vs INL 

 

 

A MOL Liga helyzetének elemzésekor, valamint a lehetséges fejlesztési lehetőségek 

vizsgálatakor kiemelt feladatnak kell lennie, hogy megvizsgáljuk a környező országok 

bajnokságait. Ahhoz, hogy minél valósabb képet kapjunk a lehetőségekről, látni kell, hogy a 
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környező ligák milyen lehetőségekkel bírnak, és miben mások, mint a magyar bázisú 

nemzetközi bajnokság. Ezt követően tudjuk csak megfelelően levonni a szükséges 

tanulságokat.  

 

A földrajzi közelség, a lehetséges érintettség, a gazdasági és a sportszakmai érvek 

egységes figyelembe vétele alapján logikusan következik, hogy az osztrák bázisú nemzetközi 

ligát (EBEL), a közös osztrák-olasz-szlovén ligát (INL) és a szlovák első osztályú 

bajnokságot (Tipsport Extraliga) hasonlítsuk össze a MOL Ligával. Az alábbi táblázat 

megmutatja, hogy ezekben a ligákban hány csapat, milyen rendszer szerint versenyez:  

  MOL Extraliga EBEL INL 
      
Csapatok száma  7 10+1 12 15 
Alapszakasz  48 56 44+10 28+8 
Rájátszásba jutók 
száma  

4 8 8 8 

Rájátszás körök  2 3 3 3 
Rájátszás meccsek  3; 4 4 4 3 
 
5. ábra : MOL Liga és a környező ligák - saját készítés 

 
 

A táblázatból egyértelműen kiolvasható, hogy az összehasonlításban szereplő összes 

ligában lényegesen több induló volt a 2013/2014-es szezonban. A MOL Liga 7 indulójával 

szemben az EBEL 12 csapattal, az INL pedig 15 csapattal indult útjára. Az Extraligában HK 

Orange 20 néven elindult Szlovákia U20-as korosztályú válogatottja is, melynek célja a 

decemberi A csoportos világbajnokságra való felkészülés elősegítése volt. Ennek 

megfelelően csak a szezon első felében játszott a csapat, mindenkivel egy oda-visszavágót. A 

MOL Liga 48 mérkőzéses alapszakaszával szemben így az Extraligában 56 meccsből állt az 

alapszakasz. Az EBEL és az INL az alapszakasz után középszakasszal folytatódott, előbbi 

esetében összesen 54, utóbbi esetében pedig 36 mérkőzésről beszélhetünk. Az INL esetében 

azonban meg kell jegyezni, hogy az abban szereplő csapatok nem csupán a közös ligában 

szerepeltek, hanem a saját bajnokságukban is helyt kellett állniuk, így jóval több mérkőzésen 

léptek jégre, mint az alap- és középszakasz összesen 36 mérkőzése.  

 

A MOL Ligában a kevés résztvevő miatt csupán 4 csapat került be a rájátszásba, szemben 

a többi sorozattal, ahol rendre 8 csapatot érintett a szezon legizgalmasabb, egyben 

legnagyobb érdeklődést kiváltó része. A magyar bázisú sorozatban így a csapatok rögtön az 

elődöntővel kezdték a rájátszást, különlegesség volt azonban, hogy az alapszakasz győztese 
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választhatott magának az ellenfelek közül. Ilyen formán az első helynek azért volt különös 

jelentősége, mert mindkét elődöntő párosításáról az döntött, hogy az alapszakasz legjobbja kit 

választ magának az ellenfelek közül. Ezzel szemben a többi vizsgált sorozatban a 

hagyományosnak számító beosztás szerint történt a párosítás a rájátszásra: az első helyezett a 

nyolcadik ellen kezdett, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az 

ötödikkel kezdte a rájátszást, azzal, hogy minden esetben az előrébb végzett csapaté volt a 

pályaelőny. A magyar bázisú ligában az elődöntő mindösszesen három nyert meccsig tartott, 

amit rögtön a döntő követett, immár négy győztes meccsig tartó sorozattal. Ez azt jelenti, 

hogy a rájátszásban egy csapat maximálisan 12 mérkőzésre számíthatott, valamint akár 

egymást követő 7 győzelemmel meg is nyerhette a sorozatot. A szomszédos ligákban ezzel 

szemben már a negyeddöntők is négy győztes mérkőzésig tartottak, ezt követte az elődöntő, 

majd a döntő, melyek szintén négy győztes meccsig tartó sorozatok voltak. Így 12 mérkőzést 

kellett nyerni a playoffban ahhoz, hogy valaki bajnok lehessen. A győztes 12 és 21 közötti 

mérkőzéssel számolhatott a playoffban. A terhelés tehát nem csak az alapszakaszban, hanem 

a rájátszásban is nagyobb volt a környező ligákban. Ez annak fényében különösen érdekes, 

hogy az EBEL-ben és az Extraligában is volt egy több, mint két hetes szünet az olimpia miatt 

(amin Szlovákia, Ausztria és Szlovénia válogatottja is szerepelt).  

 

A következő vizsgált szempont a csapatok által használt csarnokok kapacitása volt. 

Nagyon fontos a nézettség szempontjából, hogy mekkora az a maximális kapacitás, amivel 

egy-egy csarnok rendelkezik, ez ugyanis nagyban befolyásolja a bevételeket.  

 

Liga MOL Liga EBEL Tipsport 

Extraliga 

INL 

Csarnokok 
átlagos 

kapacitása 2700 4889 5298 2228 
Legnagyobb 

csarnok 4000 8378 7220 5900 
Legkisebb 
csarnok 1500 3050 3600 500 

6. ábra : Csarnokok kapacitása – saját készítés 
 

A csarnokok kapacitását követően fontos a piac nagyságának vizsgálata is. Nem elég 

az emberek jövedelmét tekinteni, hanem azt is érdemes megnézni, hogy a környező ligák 

csapatai mekkora városokat képviselnek, így mekkora piacról beszélhetünk esetükben. A 

városok mellett azok elhelyezkedése szintén fontos tényező, majd ezeket lehet 
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összehasonlítani a MOL Liga városaival, illetve azok elhelyezkedésével. Az EBEL 

csapatainak jelentős része nagyobb városok képviseletében versenyez, ennek megfelelően 

földrajzilag is jól felosztott Ausztria területe a csapatok között: jellemzően a tartományok 

székhelyei rendelkeznek EBEL-csapattal. Ezen kívül a határhoz közel fekvő Znojmó, a 

történelmileg ezer szállal Ausztriához kötődő Bolzano, a szlovén főváros Ljubljana, valamint 

Székesfehérvár városai adnak csapatot a ligába51. Jól látható, hogy az osztrák csapatok 

nagyobb, egyben gazdagabb piacon működnek, ennek megfelelően a csarnokaik kapacitása is 

messze meghaladja a MOL Ligában megszokottakat. Székesfehérvár a közepes méretű 

városok közé számít az EBEL-ben, a csarnoka a maga 3.600 fős befogadóképességével 

azonban a legkisebb a ligában. Ezen felül az emberek a kisebb jövedelmükből kevesebb pénzt 

tudnak szórakozásra fordítani, így nem csoda, hogy az EBEL legkisebb költségvetésű 

csapatainak egyike a SAPA Fehérvár AV 19 csapata.  

 

A Tipsport Extraligának52 óriási érvágást jelentett, hogy a fővárosi Slovan a KHL-be 

távozott, és így nem is indít csapatot a hazai sorozatban. Másik pozsonyi csapat nincsen (a 

pozsonyi arénában, a szezon első felében játszó szlovák U20-as válogatottat gazdasági 

szempontból nem lehet komoly piaci szereplőként figyelembe venni), így a legnagyobb 

piacot a HC Kosice fedheti le. A jelentősebbnek számító szlovák nagyvárosok ugyan 

rendelkeznek csapattal, ezek közül azonban Kassa az egyedüli, amelynek népessége 

meghaladja a 100 ezer főt. A többi város lakossága ez alatt marad, Szakolcán például a 

legutóbbi adatok szerint kevesebb, mint 15 ezren laknak53. A szlovák emberek jövedelme a 

statisztikák szerint alig magasabb, mint amihez Magyarországon szokva vagyunk. Ezen felül 

azt is meg kell jegyezni, hogy Pozsony felfelé húzza ezt a statisztikát, vagyis ha a főváros és 

környéke adatait kiszűrjük – amit azért kell megtennünk, mert pozsonyi csapat nem szerepel 

az Extraligában -, akkor azt kapjuk, hogy északi szomszédunk csapatai kisebb piacon kell, 

hogy helyt álljanak, ráadásul az emberek jövedelme sem magasabb a magyar szintnél. 

Mindezek ellenére sokkal nagyobb csarnokokban játsszák a mérkőzéseiket, és az átlagos 

nézőszámok is jobbak, mint a magyar adatok – fejlődés azonban nem igazán tapasztalható 

ebben a mutatóban.  

 

                                                 
51 http://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Hockey_League - letöltve: 2014-05-03 
52 http://www.tipsportextraliga.sk/ - letöltve: 2014-05-03 
53 http://en.wikipedia.org/wiki/Skalica - letöltve: 2014-05-03 

http://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Hockey_League
http://www.tipsportextraliga.sk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Skalica
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Az INL esete merőben más: itt az osztrák és olasz másodvonalbeli csapatok 

szerepelnek, kiegészülve a szlovén első osztályú csapatokkal. Ennek megfelelően kisebb 

városok csapatai vesznek részt a versengésben, és a csarnokok átlagos kapacitása is sokkal 

kisebb, mint az előbb említett két sorozatban – és az egyedüli az összehasonlításban, ahol ez 

a mutató kisebb, mint a MOL Ligában. Az INL-ben résztvevő osztrák és olasz csapatok 

rendre kisebb városokat, néha falvakat képviselnek. A szlovén csapatok esetében más a 

helyzet, ott képviseltetve van a három legnagyobb szlovén város, Ljubljana, Maribor és Celje 

is. A legjobb szlovén játékosok azonban nem a hazai bajnokságban szerepelnek, hanem vagy 

az EBEL-ben induló Olimpija Ljubljana csapatában, vagy pedig légiósként szerepelnek (mint 

ahogy arról már volt szó a dolgozat egy korábbi fejezetében is).  

 

A MOL Liga összesen 3 országot és 6 várost érint, Budapest ugyanis két csapat által 

van reprezentálva. A főváros mellett a szintén jelentősnek számító Miskolc, valamint a 

kevesebb lakossal, ám annál nagyobb jégkorongos hagyományokkal rendelkező Dunaújváros 

indít csapatot. Szlovákiát a határhoz közeli, mintegy 40 ezres lakosú Érsekújvár képviseli. 

Romániából a kimondottan fejlett, komoly szász hagyományokkal rendelkező, mint 250 ezer 

lakosú Brassó, valamint a rendkívüli jégkorongos múlttal és hagyományokkal rendelkező, 

körülbelül 40 ezer lakosú, Hargita megyei Csíkszereda képviseli. Megvizsgálva ezen városok 

lakosságát és gazdasági erejét, valamint a jégcsarnokok kapacitását, igencsak vegyes képet 

kapunk: az európai mércével mérve is fejlett Budapestet két csapat is képviseli, ez a két 

csapat ugyanakkor az elmúlt két szezonban az utolsó két helyen végzett. Érsekújvár, 

Dunaújváros és Csíkszereda rendkívüli hagyományokkal rendelkezik a jégkorong területén, 

azonban jóval kisebb a lakosság, vagyis a potenciális vevők köre. Miskolc a rendszerváltás 

egyik vesztes magyar városa, azonban így is jelentős méretű városról beszélhetünk. Brassó 

egy virágzó városnak számít Romániában, egy modern jégcsarnokban játszhatnak hétről 

hétre, a jégkorong hagyományai azonban sokkal kisebbek a városban. Az előbb felsoroltakat 

is figyelembe véve nagyon pozitív hír a Debrecen csatlakozása a MOL Liga következő 

szezonjához, ezzel ugyanis egy újabb jelentős magyar nagyvárost lehet bekapcsolni a magyar 

jégkorong vérkeringésébe. A MOL Liga további fejlődése szempontjából pozitív lenne, ha 

olyan városok csapatai csatlakoznának a sorozathoz, amelyek jelentős számú lakossággal (a 

csapatok szempontjából fogyasztóval), valamint valamilyen szintű jégkorongos múlttal vagy 

jelennel is rendelkeznek. Több olyan nagyváros is akad, ahol lenne alapja egy MOL Ligás 

csapatnak. Ilyen a román főváros Bukarest, mely csapata, a Steaua több alkalommal is 

szerepelt már a Ligában, visszatérése pedig újra elvinné a Liga hírét a román fővárosba, 



  
 

38 

jelentős új piacot teremtve ezzel. Belgrádban korábban komolyan felvetődött a Partizan 

indulása, ez azonban akkor külső okok miatt meghiúsult. Pozitív lenne egy újabb európai 

főváros csapatával bővíteni a Ligát, ehhez mindkét fél részéről komoly munkára van szükség, 

de a közelmúlt és a jelen alapján reálisnak mondható az esélye, hogy középtávon legyen 

belgrádi induló a Ligában. A magyar városok közül Szeged az, ahol szintén mindkét feltétel 

teljesül: sokan laknak ott, és a jégkorong sem ismeretlen a Tisza partján. A szegedi utánpótlás 

azonban nagyon szűkös, így egy esetleges indulás esetén az első években alig lehetne saját 

nevelésű játékost találni.  

 

5. Interjú Kerey Péterrel, a MOL Liga elnökével 
 

 

A minél jobb elemzés, valamint a MOL Liga folyamatinak minél jobb átlátása 

érdekében igyekeztem olyan emberrel interjút készíteni, aki minél közelebbről, lehetőleg 

belülről látja a Ligát, és annak működését. Az interjúra leginkább alkalmas ember Kerey 

Péter, a MOL Liga elnöke volt, aki első kérésre rendelkezésemre állt, és minden kérdésemre 

őszintén válaszolt. 

 

A MOL Liga eredetét, illetve aktuális helyzetét firtató kérdésemre kifejtette, hogy 

2007-ben a magyar csapatok kényszerhelyzetbe kerültek az Alba Volán EBEL-be történő 

távozása miatt. A legnagyobb, legtöbb nézőt vonzó ellenfelet veszítették el a csapatok, így a 

nézettség és a színvonal fenntartása érdekében muszáj volt valami újat kitalálni. Ez lett a 

közös liga, amelyhez sikerült megnyerni a MOL-t, mint névadó szponzort. Az első szezonban 

10 csapat indult, köztük 6 hazai és 4 romániai. A magyar jégkorong számára első számú 

prioritást kell élveznie a közös ligának, mivel jelenleg ez a sorozat jelenti az első osztályú 

versenyzési lehetőséget a magyar klubcsapatok számára. A Liga fejlesztése rendkívül fontos 

kérdés, jelenleg pedig szükséges volna végrehajtani egy profiltisztítást, egyértelműsítve, hogy 

milyen csapatok és milyen jellegű versengés várható a következő években. A fejlődéshez 

elengedhetetlen, hogy az induló csapatok hosszú távon gondolkozzanak, és lehetőleg minél 

stabilabb anyagi helyzetben legyenek, így biztosítva a Liga működését is.  

 

A MOL Liga az írott médiában alulreprezentált. Az a tapasztalat, hogy az EBEL, és a 

fehérvári csapat ottani szereplése sokkal nagyobb hírértékkel bír az írott média számára. Ezen 
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mindenképpen javítani kell már a most következő szezonban is. Szerencsés ugyanakkor, 

hogy a televízióban számos MOL Ligás mérkőzés látható élőben a szezon folyamán. A 

közvetítő Digi Sport ugyan aránylag kicsi lefedettséggel bír Magyarországon, azonban soha 

nem látott mennyiségű magyar klubhoki kerül a képernyőkre, ami mindenképpen pozitívan 

értékelendő. A Liga és a csapatok egyik legjelentősebb dilemmája minden évben az új 

csapatok felvételéve, a bővítéssel kapcsolatos. Mindenki kíváncsian várta, hogy az újonnan 

érkező Érsekújsvár milyen játékerőt képvisel majd, hány nézőt fog megmozgatni, és milyen 

fogadtatása lesz az indulásának Szlovákiában. Mára elmondható, hogy a Liga szempontjából 

egy sikersztoriról van szó: Szlovákia-szerte népszerű és elismert játékosok igazoltak 

Érsekújvárra, akik a Liga, egyben a magyar hoki jó hírét vitték haza. 

 

A Liga-modell alkalmazására irányuló kérdésre Kerey Péter kifejtette, hogy jelenleg a 

MOL Ligának nincsen önállósága. Sok esetben ugyan – a modell felvetéseinek megfelelően – 

a csapatok döntenek, azonban a Magyar Jégkorong Szövetség és a Román Jégkorong 

Szövetség írja ki – közösen – a nemzetközi bajnokságot. A közeljövő terveiben szerepel, 

hogy a Liga önálló jogi személyiséggel rendelkezzen, így a működése során sokkal inkább 

figyelembe tudja venni a csapatok érdekeit. A csapatok így valóban közösen, másoktól 

függetlenül tudnák meghozni a döntéseiket, amivel jóval közelebb kerülhetnének a Liga-

modellben megfogalmazott feltételekhez.  

 

Magyarországon sokszor felvetődő és visszatérő kérdés, hogy sok az első osztályú 

magyar játékos, azonban kevés a csapat, így egy egészségtelen piaci helyzet alakult ki, 

melyben a csapatok nagyon le tudták nyomni az árakat (ami jelen esetben a játékosok bérét 

jelenti). Sokan ezzel indokolják, hogy több magyar csapat kellene a közös ligába, ráadásul 

korábban másfélszer annyi magyar szereplő volt, mint a magunk mögött hagyott két 

szezonban. A magyar hoki érdeke is azt kívánná, hogy minél szélesebb bázisból lehessen 

válogatni, minél több legyen az első osztályú játékos. Az ezzel kapcsolatos kérdéskörre Elnök 

Úr reakciója az volt, hogy valóban sok játékos van a magyar piacon, komoly kérdés azonban, 

hogy hányan ütik meg valóban az elvárt színvonalat. A MOL Liga egy fejlődő, és külföldön 

is egyre inkább elismert sorozat, évről évre bizonyítják a játékosok, hogy a válogatottba is be 

lehet kerülni magyar klubcsapatokból. A csapatok a maguk módján tudják befolyásolni a 

piaci tényezőket, azonban nem teljes mértékben. A magyar hoki érdekeit viszont nem a 

klubcsapatoknak kell szem előtt tartaniuk, az sokkal inkább a szövetség feladata. A 

kluboknak a saját érdekeik szerint kell optimalizálni a működésüket, ami nem feltétlenül 
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egyezik meg a magyar jégkorong érdekeivel. Ez természetesen nem csak a MOL Ligás 

csapatokra, hanem az EBEL-ben szereplő SAPA Fehérvár AV 19-re is igaz. 

 

A bővítés egy nagyon összetett kérdés. Egyszerre kell figyelembe venni rengeteg 

szempontot, melyeket még felsorolni is nehéz. Meg kell vizsgálni a leendő új klubokat 

sportszakmai és gazdasági szempontok szerint is, vizsgálni kell a belépés lehetséges hatásait 

a többi csapatra és a nézettségre, számolni kell azzal, hogy vajon a szurkolók hogyan 

fogadják majd a döntést, és hogy a már bent lévő csapatoknak milyen előnyökkel és 

hátrányokkal járna egy új csapat esetleges felvétele. Problémát okoz, hogy a MOL Liga 

mellett, illetve alatt nincsen további profi, vagy akár félprofi sorozat Magyarországon, így a 

csapatok számára nehéz a felkészülés, rögtön egy nagy lépést kell megtenni. Lehetséges 

belépőből természetesen mindig akad, a kérdés az, hogy a belépési feltételeket mennyire 

tudják teljesíteni a jelentkezők.  

 

A szlovák Extraligával való összehasonlításról, esetleg hosszú távon egy közös 

bajnokság kialakításáról érdemes lehet beszélni, ehhez azonban további komoly fejlődést kell 

mutatnia a MOL Ligának. A Liga legsürgetőbb feladata jelenleg az, hogy önálló jogi 

személyiséggel rendelkezve sok év után végre elkezdődhessen a MOL Liga brandjének 

kiépítése, melynek részét kell hogy képezze többek között egy XXI. századi igényeket 

kielégítő saját honlap, valamint egy közös webshop kialakítása is. A légiósok a tapasztalatok 

és a statisztikák szerint egyértelműen javítják a versengés színvonalát, ezért ajánlatos lenne 

növelni a számukat. A növeléssel óvatosnak kell lenni, azonban a következő szezontól a 

korábbi 5 helyett 7 légiós szerepeltetése valószínűleg növelné a mérkőzések színvonalát. 

 

A 2014/2015-ös szezonban a Debrecen csapatának új indulóként kell majd helytállnia 

a már rutinosnak számító ellenfelek ellen. Remélhetőleg már az első szezonban is ütőképes 

csapatot sikerül majd összehozni, és hosszú távon is sikeres tud majd lenni ez a projekt. Ha a 

többi tavalyi csapat is növelni tud egy kicsit a játéka színvonalán, akkor egy újabb rendkívül 

izgalmas és kiélezett szezonja lehet a Ligának. Ehhez szükség lenne az Újpest felzárkózására 

is, mert hosszú távon egyre rosszabbat tesz egy csapat nagy lemaradása, ami a csapat, így a 

teljes Liga nézettségére is negatív hatással van.  
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6. Összefoglalás, következtetések 
 
 

A sportok felosztása szerint a profi jégkorong a látványsportok közé tartozik. A világ 

egyik legnépszerűbb sportága, a téli olimpiák legnézettebb eseménye. Sajátos 

versenyrendszerrel rendelkezik. Fejlődésének azonban komoly gátat szabhat a nagy 

eszközigény, ami alatt azt is értem, hogy a világ túlnyomó részén fedett jégcsarnokok 

kellenek ahhoz, hogy egész szezonban lehessen űzni ezt a sportágat. A magyar jégkorong 

jelenleg közvetlenül a világ élvonala mögött helyezkedik el, a világbajnokságok Division I/A 

csoportjában szerepel évek óta, a világranglistán jelenleg a 19. helyen helyezkedik el54. 

Komoly probléma azonban, hogy jelentős városok sem rendelkeznek szabványos méretű 

fedett jégcsarnokkal, így több fehér folt is kialakult az országban. 

 

A MOL Liga egy, a Magyar és a Román Jégkorong Szövetség által szervezett 

nemzetközi jégkorong bajnokság, melyben három ország, Magyarország, Szlovákia és 

Románia csapatai vesznek részt. A Liga története során folyamatosan változott a csapatok 

összetétele, mindössze egy olyan alkalom volt, amikor ugyanazok a csapatok kezdték meg a 

versengést, mint egy évvel korábban. Az utóbbi években sportszakmai szempontból 

egyértelmű fejlődés mutatkozott, egybehangzó vélemény, hogy emelkedett a mérkőzések 

színvonala. Ezt azonban nem minden esetben követte a nézőszámok emelkedése, és szomorú 

tény, hogy a négy magyar csapat nézettsége az utolsó négy helyen van. Az Újpest csapata 

évek óta leszakadóként vesz részt, melynek következtében egyre kevesebb ember kíváncsi a 

mérkőzéseikre otthon és idegenben egyaránt. A Ligának nincsen önállósága, és eddigi 

működése során nem sikerült kiépíteni egy brandet, és egyelőre saját honlappal sem 

rendelkezik, nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a médiában való megjelenése is komoly 

kívánnivalókat hagy maga után. A MOL Ligát a környező ligákkal, így az EBEL-el, az INL-

el és a Tipsport Extraligával lehet és kell összehasonlítani ahhoz, hogy láthassuk a 

fejlődéshez vezető utat. Itt azt kapjuk eredményül, hogy az EBEL minden tekintetben sokkal 

fejlettebb, és az alapjai is sokkal jobbak, mint a MOL Ligának: nagyobb piacokon, gazdagabb 

környéken, nagyobb csarnokokban játszanak a csapataik, mindehhez pedig komoly 

marketingtevékenység is hozzájárul. Az INL egy közös osztrák-olasz-szlovén versengés, 

melyben előbbi két ország másodosztályú klubjai mellett a szlovén első osztályú csapatok 

                                                 
54 http://www.iihf.com/home-of-hockey/championships/world-ranking/mens-world-ranking/2014-ranking-feb/ - 
letölve: 2014-05-10 

http://www.iihf.com/home-of-hockey/championships/world-ranking/mens-world-ranking/2014-ranking-feb/
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vesznek részt. Kisebb, ám gazdagabb piacokon működnek, a csarnokaik kapacitása viszont 

alacsonyabb, mint amilyenekkel a MOL Ligás csapatok rendelkeznek. Komoly korlátozás 

van érvényben a légiósokat tekintve, és mindegyik országban második számú ligának számít 

az EBEL és az Elite A után. A Tipsport Extraliga számára komoly érvágást jelentett a Slovan 

távozása, ennek következményeként sokkal kevesebb nézőt vonz ez a sorozat. A résztvevő 

csapatok általában kisebb városokat képviselnek, és az emberek jövedelme sem magasabb, 

mint a magyar csapatok esetében megszokott. A csarnokok azonban jóval nagyobbak, viszont 

jelentős részük már felújításra szorulna. Sportszakmai szempontból az Extraliga és a MOL 

Liga közötti távolság az utóbbi években egyre inkább kisebb lett, és ha a korábban látott 

tendenciák folytatódnak, akkor ez a különbség – ami szerint jelenleg még az Extraliga jár 

előrébb – akár el is olvadhat.  

 

A MOL Liga számára a dolgozat alapján két fejlődési út van: egyrészt folytatni kell a 

bővítést, másrészt érdemes lehet egy nagyobb mértékű nyitásban is gondolkozni. Rövid távon 

olyan városok bevonása szükséges, ahol nagy a piac, és van múltja a hokinak, így a belépést 

követően rövid időn belül jelentős nézőszámot, így bevételt tudnának felmutatni az új 

csapatok, valamint a már bent lévők szponzorai számára is kitágulna az elérhető emberek 

köre. Ilyen város lehet határainkon belül Szeged, a Liga határain belül Bukarest, valamint a 

közelben fekvő, ma is jelentős városnak számító Belgrád. Mivel mindhárom említett helyen 

felvetődött már a MOL Ligában való indulás lehetősége (a Steaua Bukarest ráadásul alapító 

tag volt), reális esély mutatkozik ezen városok csapatainak bevonására. A fejlődés másik útja 

a szlovák Extraligával való szoros együttműködés kialakítása lehet. A szlovák hokikultúra 

nagyon erős, az Extraiga azonban az utóbbi években nehézségekkel küzd. Ha a MOL Liga 

pár éven belül 10 csapatosra bővülne, és tovább fejlődne a játék színvonala – amire az előbb 

felsoroltak alapján jelentős esély van – akkor mind sportszakmai, mind gazdasági 

szempontból megfontolandó lenne egy közös bajnokság indítása. Hosszú távon ez 

valószínűleg mindkét versengésnek, és így az összes résztvevő csapatnak új impulzusokat 

adna a fejlődésre, ami jót tenne a magyar, a szlovák és a román, valamint adott esetben akár a 

szerb hokinak is.  

 

A MOL Liga rövid távú, már 2014-ben megvalósítandó feladatának a 

sportközgazdasági elemzés alapján a valódi, gazdasági értelemben vett Liga megalapítását 

tartom, ami mellett el kell kezdeni kialakítani egy brandet, vagyis jól eladható termékké kell 

tenni a MOL Ligát. Ehhez mindenképpen szükség van egy saját honlapra, és a csapatok 
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marketing jellegű tevékenységén is javítani kell. A légiósok számát érdemes lenne már a 

következő szezonra megemelni – a jelenlegi 5 fős csapatonkénti korlátozás 7 főre emelése 

reális elgondolásnak tűnik. Mindenképpen pozitív a Debrecen csatlakozása, ezzel egy újabb 

jelentős piaccal rendelkező magyar várost lehet bekapcsolni a Liga vérkeringésébe. A fehér 

foltok azonban továbbra is nagyok maradnak az országban, a MOL Ligának nincsen 

dunántúli képviselője, a versengés a fővároson kívül mindössze három megye csapatait érinti, 

ezzel pedig rengeteg potenciális nézőt veszít a Liga. A hosszú távú fejlődéshez, illetve a 

csapatok létszámának növeléséhez természetesen szükség van a teljes magyar utánpótlásbázis 

szélesítésére is. Ebben már elindultak pozitív irányú változások, azonban további jelentős 

fejlesztések szükségesek mind az infrastruktúrában, mind a humán erőforrásban.  
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8. Mellékletek 
 

1. számú melléklet 
 

Interjú – Kerey Péter, a MOL Liga elnöke (2014-05-12) 

 

- Péter, először is köszönöm szépen a rendelkezésre állást és a segítséget. Az első 

kérdés az, hogy mik a MOL Liga stratégiai tervei, és Te, mint elnök, hogy látod a 

MOL Liga helyzetét, egyrészt a magyar jégkorongon belül, másrészt pedig egy 

nemzetközi összehasonlításban? 

 

- Véleményem szerint a MOL Liga egyértelműen a legfontosabb eleme a magyar 

jégkorongnak. Első osztályú bajnokságként sokkal fontosabb, mint az EBEL, 

amelyről ugyan el kell ismerni, hogy előrébb járnak, azonban a magyar érdekek szinte 

semmilyen formában nem érvényesíthetőek kint. A MOL Liga versenyzési 

lehetőséget biztosít az első osztályú magyar csapatok számára, így a fejlesztése 

mindenképpen nagyon fontos a magyar jégkorong egésze szempontjából. Fontos a 

folyamatos fejlődés, amihez elengedhetetlen, hogy tisztább legyen a Liga profilja, 

minél stabilabb legyen a csapatok helyzete, és hosszú távon gondolkozzon mindenki, 

aki részt kíván venni ebben a projektben.  

 

- Miket látsz fő problémáknak és dilemmáknak a Liga jelenlegi helyzetét tekintve? 

 

- Jelentős probléma, hogy a Liga kevés médiaszereplést kap. Sajnos azt látjuk, hogy az 

EBEL-ben szereplő fehérvári csapat sokkal inkább van reprezentálva az írott sajtóban, 

mint a MOL Liga, ezen pedig mindenképpen változtatni, fejleszteni szeretnénk. 

További komoly dilemma volt, illetve minden évben az a Liga bővítése. 2 évvel 

ezelőtt került be a Ligába az Érsekújvár csapata, így először vált három országra 

kiterjedővé a sorozat. Mindenki kíváncsian várta, hogy a magasabb hokikultúrával 

rendelkező Szlovákiából érkező új csapat milyen hatással lesz a Ligára. Két év után 

elmondható, hogy az érsekújvári csapat csatlakozása nagyon jót tett a közös 

bajnokságnak: rögtön a csatlakozás első évében sikerült a rájátszásba jutniuk, a 

második évben pedig kiélezett csaták után meg is nyerték a MOL Ligát. Közben olyan 
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játékosokat igazoltak, akik Szlovákiában nagyon népszerűek és nagyon elismertek, 

gondolok itt elsősorban a világbajnok Marek Uramra, de Erik Weissman, Martin 

Frolik vagy Jan Chovan is rendkívüli képességű és népszerűségű játékosok. A Liga 

szlovákiai megítélése szempontjából nagyon pozitív, hogy ilyen játékosok igazoltak 

Érsekújvárra, és mindannyian elismerően nyilatkoztak a Ligáról, többször is 

elmondva, hogy a színvonal összehasonlítható a szlovák Extraligában megszokottal.  

 

- A Liga-modell szerint egy zárt rendszerről van szó, ahol nem csak a pályán dől el, 

hogy kik a szereplők, hanem a  gazdasági érdekek is előtérbe kerülnek. Véleményed 

szerint mennyire alkalmazható ez a modell a MOL Liga esetében? A döntések során a 

csapatoknak döntő szavuk van, a nemzetközi bajnokságot azonban Magyar Jégkorong 

Szövetség és a Román Jégkorong Szövetség szervezi közösen, nem egyértelmű tehát a 

modell alkalmazhatósága jelen esetben 

 

- Valóban, jelenleg a Ligának nincsen önállósága, így ugyan sok esetben a csapatok 

döntenek, azonban erős a függés a szövetségektől is. Ezt rendezendő, a közeli 

tervekben szerepel, hogy a Liga önálló jogi személyiséggel rendelkezzen, zárt 

rendszert alkossanak a csapatok, és egymással együttműködve, minden szempontot 

együttesen figyelembe véve tudjanak optimális döntéseket hozni.  

 

- Sokan felvetik, hogy sok játékos és kevés csapat van ma Magyarországon. Ez a 

csapatok és a játékosok közötti, kereslet-kínálati piacon olyan jellegű elmozdulást 

okozhat, hogy a nagy kínálat és a kicsi kereslet miatt a játékosok fizetése nagyon 

alacsony szintre áll be, ami miatt kevésbé lesz vonzó cél a fiataloknak a MOL Liga. 

Hogy látod ezt a helyzetet, mi lehet a megoldás? A csapatok ezt a helyzetet hogyan 

akarják és tudják befolyásolni? Mi a magyar hoki érdeke? 

 

- Igen, valóban sok a játékos a piacon, más kérdés, hogy közülük hányan ütik meg 

valóban azt a színvonalat, amit a MOL Liga mára megkíván. Ez minden esetben egy 

szubjektív megítélése a dolgoknak. A Liga feladata és célja a színvonal emelkedése, 

ami szerintem meg is történt az utóbbi években. Látni kell, hogy mára a MOL Ligából 

is elérhetővé vált a felnőtt válogatottban való szereplés, és külföldön is egyre inkább 

elismert sorozatról van szó. A csapatok száma természetesen befolyásolja ezt a 

helyzetet, csakúgy, mint a légiósok száma. Azt is meg kell jegyezni, hogy a csapatok 
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számára nem a magyar hoki érdeke az elsődleges, hanem a klub érdekei. Ez így 

természetes, így is van jól, és nem csak a MOL Ligában szereplő magyar csapatokra 

igaz ez, hanem az EBEL-ben szereplő SAPA Fehérvár AV 19-re is.  

 

 

- Beszéljünk egy kicsit a már előbb is említett bővítésekről. Mik a célok, mik a feltételek 

és mik az irányok a bővítés, esetleg bővítések tekintetében? 

 

- Fontos és komoly cél a bővítés, azonban látni kell, hogy nem szabad felelőtlenül 

dönteni, és nem szabad mindenáron bővíteni, fent kell tartani a minőséget és a 

színvonalat. Nem lehet cél, hogy mindenkit felvegyünk: nagyon komoly feltételeknek 

kell megfelelni ahhoz, hogy valaki felvételt nyerhessen a Ligába. Erről a csapatok 

döntenek. A cél az, hogy aki felvételt nyer, az hosszú távra tervezzen, és olyan 

koncepciója legyen, amit a többi csapat is elfogad. További szempont, hogy az új 

csapat lehetőleg minél inkább eladható legyen, vagyis növelje a színvonalat és a 

nézőszámot is. Minden évben vannak jelentkezők, azonban hosszú folyamatról van 

szó, és nagyon komoly mérlegelést kíván mindenki részéről, hogy ki kerüljön be és ki 

ne. A feltételek teljesítése nem minden esetben egyszerű, ahogy azt például a 

Debrecen példáján is látjuk. Problémás továbbá, hogy Magyarországon ez az egyetlen 

profi bajnokság, nincs igazi másodosztály, így az új csapatoknak rögtön egy nagyon 

magas lépcsőn kell fellépniük. Ezt a lépcsőt szerencsés lenne két lépcsőfokra bontani, 

ennek megvalósítása viszont nagyon nehéz.  

 

- Konkrét jelentkezőkről is lehetett hallani az utóbbi években, ilyen volt például a 

Debrecen, a Vasas, illetve idén a román Galati csapata. Milyen szempontokat vettek 

és fognak figyelembe venni a Liga tagjai ezen döntések alkalmával? 

 

- A Liga csapatai ilyen esetben mindig számos szempontot vesznek figyelembe, és ezek 

alapján döntenek. A tavalyi év folyamán a Debrecen indulását támogatta a többség, a 

Vasasét azonban nem. Idén a Galac csapata adott be jelentkezést, erről a május 19-i 

ülésen dönthetnek majd a csapatok. Itt is sok szempontot fognak figyelembe venni, 

ilyen lesz a Galati várható játékereje, a távolság, a szurkolók, a várható érdeklődés és 

sok hasonló szempont. Magam is kíváncsian várom a szavazás eredményét. 
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- Mi lehet a további irány? Az Érsekújvár csatlakozása egyelőre sikersztori, várható 

további szlovák csapatok megjelenése? Sokan már arról beszélnek, hogy az Extraliga 

és a MOL Liga egy közös bajnokságként működjön, aminek akár realitása is lehetne, 

ismerve a távolságokat és a bajnokságok helyzetét. Mit gondolsz erről középtávon? 

 

- Az Érsekújvár esetében tulajdonképpen egy nagy próbáról volt szó: megláttuk, hogy 

mire képes egy szlovák csapat, és ők is meglátták, hogy milyen színvonalú a MOL 

Liga. Ahogy már korábban is említettem, a fogadtatás kint nagyon pozitív volt, a 

szlovák sajtóban nagyon sok pozitív vélemény jelent meg a Ligáról, és a szlovák 

játékosok is pozitívan nyilatkoztak a színvonalról. Az Extraliga két éve ugyanazt 

szenvedte el, amit korábban a magyar bajnokság is: a sokszoros bajnok Slovan 

Bratislava a KHL-be távozott, amivel a bajnokság a legnagyobb érdeklődéssel kísért 

csapatát veszítette el. Ezt követően a második számú szlovák csapat, a HC Kosice 

elengedte a legjobb három játékosát, a liga nézettsége pedig nagyon komolyan 

megcsappant. A szlovák jégkorong azonban még mindig rendkívül nagy hátországgal 

rendelkezik, és helyettünk inkább a csehekkel szeretnének szorosabb kapcsolatot 

kialakítani. Szerencsés, hogy az Érsekújvár a magyar hoki és a MOL Liga jó hírét 

viszi Szlovákiába. Hosszú távon akár elképzelhető a közös bajnokság is, azonban 

addig még nagyon sok víznek kell lefolynia a Dunán. 

 

- A nézettséget nagyban befolyásolja a piac nagysága is. Korábban szó volt a Partizan 

Beograd csatlakozási szándékáról, amellyel egy újabb ország, és egy európai főváros 

csapata lett volna részese a Ligának. Mi történt ezzel a vonallal? 

 

- Amikor két éve jelentkezett a Partizan, nagyon komoly volt a szándékuk, és a 

játékerejük is megfelelőnek tűnt. Valószínűleg jót tettek volna a Ligának. A 

csatlakozásukat az hiúsította meg, hogy október közepéig nem lett volna pályájuk a 

Belgrádban rendezett röplabda Európa-bajnokság miatt – tudni kell, hogy a Pionir-

csarnokban egy olyan létesítmény, ahol egy nagy labdajáték csarnok mellett van a 

jégcsarnok, egy épületkomplexumban, és az EB-re két pálya kellett, így a jégpálya 

helyén volt a második számú pálya. Ezt követően a következő évben már nem 

jelentkezett a Partizan, csak informális egyeztetések voltak köztünk. Jelenleg nem 

tűnik úgy, hogy a belgrádiak erőltetnék az indulást, a Liga számára pedig ugyan egy 

jó lehetőség lenne az indulásuk, de ehhez mindkét félre szükség lenne. 
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- A SAPA Fehérvár AV 19 csapata viszont bejelentette, hogy a 2015/2016-os szezontól 

a farmcsapatát indítani kívánja a Ligában. 

 

- Igen, a Volán jelenleg ezt kommunikálja. Az ő esetükben is ugyanaz lesz az eljárás, 

mint a többi jelentkezőnél: a csapatok fognak dönteni a felvételről. A farmcsapat 

elnevezés azonban nem túl szerencsés, egy ilyen elnevezés degradáló lenne, főleg 

annak tudatában, hogy idén egyértelműen azt láthattuk, hogy a MOL Ligás csapatok 

közeledtek a Volánhoz, a DAB pedig pont a Volán legyőzésével nyerte meg a Magyar 

Kupát. 

 

- A következő város, ahol sokan laknak, van jégcsarnok és jégkorongélet is, az Szeged. 

Mi a Liga ezzel kapcsolatos hozzáállása? Egyetemi városról van szó, így sok fiatalnak 

jó lehetőséget lehetne teremteni a duális karrierre is. 

 

- Szegeden a jégcsarnok adott, azonban a hűtőrendszer felújításra szorul, ez mintegy 50 

millió forintba kerülne. A város nagy, valószínűleg sok nézőt mozgatna meg a 

jégkorong. A menedzsment hozzáállása és viselkedése azonban nem mindig 

egyértelmű, ezen kellene javítani ahhoz, hogy pár éven belül csatlakozni tudjanak a 

Ligához. Ezen felül az utánpótlásban is komoly fejlesztésekre lenne szükség, ami 

szintén nem a Liga hatásköre és feladata.  

 

- Térjünk át egy kicsit más témára is: a sport egy olyan szolgáltatás, ahol a csapatok 

egy zárt ligában közösen építhetnek fel egy brandet, egy jól megkülönböztethető 

márkát. A MOL Liga esetében ez mintha hiányozna, többek között hivatalos honlapja 

sincs a sorozatnak. Ebben milyen változások várhatóak? 

 

- A Liga, ahogy már korábban is említettem, nem önálló jogi személy. Ilyen formán a 

döntések nehézkesek, amin szeretnénk változtatni. A tervek között szerepel az, hogy a 

Liga önálló jogi személy legyen, és az eddigieknél sokkal komolyabb 

marketingtevékenységet végezzen. Több csapat esetében is örömmel láttuk a 

törekvéseket, ilyen például a Brassó, ahol külön PR csapat van foglalkoztatva. 

Jelenleg azonban nincsen kapacitása és humán erőforrása arra a Ligának, hogy ezzel 
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profi szinten foglalkozzon, így a közeljövő egyik feladata, hogy erre megteremtsük a 

körülményeket. 

 

- Mi a helyzet a légiósok terén? Ahogy már beszéltünk róla, sok a magyar játékos, 

azonban kevesen igazán meghatározóak közülük. A Liga színvonalát valószínűleg 

növelné, ha több légiós játszhatna a csapatokban, tekintve, hogy a kanadai táblázaton 

és a kapusok statisztikáiban is dominálnak a légiósok. Több magyar csapattal, a 

színvonal fenntartása és növelése érdekében, várható hogy emelkedjen a jelenlegi 5 

fős korlát? 

 

- A légiósok szerepe minden csapat számára nagyon fontos, ez jól látszik a 

statisztikákból, illetve általában a játék képéből is. A most magunk mögött hagyott 

szezonban, és korábban is sok kiemelkedő tudású külföldi játszott a ligában, és 

véleményem szerint érdemes lenne emelni ezen a korlátozáson. Mint minden esetben, 

itt is megfontolt döntést kell hozni, főleg, hogy hosszú távú hatásai vannak egy ilyen 

jellegű döntésnek. Ilyen szempontból azt támogatnám leginkább, ha a jelenlegi 

korlátozást megemelnénk, és 7 légióst lehetne foglalkoztatni csapatonként. 

 

- Zárszóként: mit várhatunk a MOL Liga 2014/2015-ös szezonjától, ligaelnökként mit 

látnál szívesen? 

 

- Remélem, hogy a Liga színvonala tovább fog fejlődni, még több minőségi légiós lesz 

a csapatokban. Olyan versenyt szeretnék, ahol bárki bármikor megverhet bárkit, és 

remélem, megint csak az utolsó pillanatokban fog eldőlni, kik jutnak a rájátszásba. 

Kíváncsian várom, hogy milyen eredményre lesz képes a Debrecen, és remélem, az 

Újpest is előrébb tud majd lépni. Izgalmas és jó versengést várok tehát jövőre is! 

 

- Köszönöm szépen a beszélgetést! 
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