
 
 

 

ÓBUDA HOCKEY ACADEMY 

 

Az Óbuda Hockey Academy Magyarország egyik jégkorong utánpótlás egyesülete, 

amely jelenleg 200-220 gyermekkel büszkélkedhet. Egyesületünk családi kezdeményezésből 

nőtte ki magát, olyannyira, hogy 2014 augusztusára saját, nagyméretű, nemzetközi 

mérkőzésekre alkalmas jégpályát épített. A beruházás folytatása nem állt meg, hiszen azóta a 

nagypálya mellett egy kispálya (30x15m) is elkészült, valamint jelenleg befejezés alatt áll a két 

pályát összekötő épület, ahol öltözők, metodikai központ, balett terem, büfé és irodák kerülnek 

kialakításra. A sportkomplexum egyedülálló Budapesten, hiszen nincs más olyan létesítmény, 

ahol kispálya és nagypálya is rendelkezésre állna. A korosztályos válogatottak is rendszeresen 

nálunk tartják edzőtáboraikat.  

A 2002-ben alapított Egyesületünk hosszú, megfeszített munka után jutott el a mai, a 

Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) által is elismert és támogatott felállásához. Munkánk 

színvonalát jelzi, hogy a kezdeti 9 fő, majd a pár évvel ezelőtti 60-70 fős sportolói létszám a 

2014-2015-ös szezonban már 150, tavaly 180-190, míg a jelenlegi 2019-2020-as szezonra 200-

220 gyermekre duzzadt. A megnövekedett játékos létszám miatt edzőink létszáma 15 főre 

emelkedett, illetve a színvonalas szakmai munkát egy elismert finn szakember, Timo Tuomi 

biztosítja. Az elmúlt években már a magyar utánpótlás válogatottak keretébe is bekerültek az 

OHA nevelésű játékosok, ahol aranyérmesként viselhették a magyar mezt. Ivády Milán legjobb 

eredménnyel kvalifikálta magát a 2020-a svájci ifjúsági olimpiára.  

A 2019/2020-as szezonban az U18, U16 (2 csapat), U14 (2 csapat) U12 (3 csapat), U10 

és U8 bajnokságokban vettünk részt. Több programot is elindítottunk, melyek közül az egyik 

legnépszerűbb az 5-12 éves gyerekek számára biztosított korcsolyaoktatás és „Hokisuli”. 

Délelőttönként tanrenden belüli korcsolyaoktatást tartunk, melyre a kerületi óvodákon, 

iskolákon kívül az vonzáskörzetből is szép számmal érkeznek hozzánk. Külön együttműködési 

megállapodásunk van az óbudai Kerék utcai Általános Iskola és Gimnáziummal, mert 

számunkra fontos, hogy sport mellett játékosaink a tanulásban is jól teljesítsenek.   



 
 

A jégpályáink egész évben, a hét minden napján várják a sportolókat és tartunk 

edzéseket a gyerekeknek, hétvégenként közönségkorcsolyázásra is van lehetőség. E szabadidő 

programnak köszönhetően az elmúlt évben nagyon sokan látogatták a jégpályát, mind 

Óbudáról, mind pedig a környező településekről. 

Középtávú terveink egyike, hogy akadémiai rendszerben folytassuk a megkezdett 

munkánkat és minél több kiváló játékost neveljünk a magyar jégkorongsportnak. Ennek része 

az óvoda és iskolai együttműködés további szélesítései, az edzői stábunk fejlesztése, valamint 

a főépület befejezése. Hosszabb távon szeretnénk, ha egyetemi csapatot tudnánk versenyeztetni, 

ezáltal egyesületünk kiszámítható, a tanulmányokkal összeegyeztethető sportkarriert tudna 

biztosítani játékosainak. 

 

Amennyiben szeretne Ön és cége a fejlődésünk részese lenni, kérem, támogassa az 

Óbuda Hockey Academy csapatát, támogassa ezzel a magyar jégkorong utánpótlást!  

 

Bízva kedvező válaszukban, üdvözlettel, 

 

Óbuda, 2020. április 1.      Balog Péter 
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