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I. A program létrehozása 
 
 
A. A sport utánpótlás-nevelés helyzetének alakulása Magyarországon 
 

Az Ifjúsági és Sportminisztérium 2000-ben készített elemzést az utánpótlás-nevelés 
helyzetéről, amelynek legfontosabb megállapításai a következők voltak: 

„Az elmúlt időszakban végbemenő társadalmi és gazdasági mozgások a hazai utánpótlás-
nevelés alapjait is megrengették, nagyfokú szervezeti és szakmai erózió figyelhető meg. A 
sport iránti érdeklődés csökkenése és az említett kedvezőtlen gazdasági és társadalmi 
környezet együttes hatása rossz előrejelzést nyújt. 

A rendszerváltás utáni évtized sportja a legnagyobb veszteségeket az utánpótlás-nevelés 
terén szenvedte el: 

� a gyermek- és ifjúsági sportról, a minőségi sport utánpótlás-nevelés helyzetéről kevés 
információ áll rendelkezésre; 

� a különböző korosztályokban a minőségi sport igényével foglalkoztatott sportolók 
száma – egyes sportági kivételektől eltekintve – csökkenő tendenciát mutat; 

� a szétzilálódott szerkezet, a sportegyesületek helyzetének folyamatos rosszabbodása 
eleve lehetetlenné teszi a leghatékonyabb edzésmódszerek és eszközök általános 
érvényesülését, a központi szakmai elképzelések és ellenőrzés megvalósítását; 

� a magyar sport utánpótlás-nevelése nem rendelkezik közép- és hosszú távú 
koncepcióval, amely keretet biztosíthat a szerkezeti és tartalmi kérdések együttes 
kezelésére, a meglévő értékek fokozott ápolására, gondozására. 

� Örvendetes, hogy a kedvezőtlen jelenségek mellett már felismerhetők azok a markáns     
törekvések is, amelyek megfelelő hangsúlyt kívánnak adni az utánpótlás-nevelésnek: 

� országszerte alakulnak és újjáalakulnak a sportiskolai rendszerű képzést folytató 
nevelési-oktatási intézmények; 

� sikeresen működött a Sydney 2000-, majd az Athén 2004 program; 

�  az egyes sportági szövetségek átfogó utánpótlás-nevelési elképzelései, az iskolai sport, 
az atlétika, a labdarúgás és a kosárlabda sportágfejlesztési programjai már 
működnek, de jelenleg még nem kapcsolódnak rendszerbe, hatásfokuk nehezen ítélhető 
meg.” 

 

Nemzetközi tapasztalatok 
 

A nemzetközi elemzések adatai azt mutatják, hogy az utóbbi években felértékelődött a 
minőségi sport, az olimpiai mozgalom és a világversenyek szerepe. A sport – nem utolsó 
sorban nemzeti identitásformáló szerepe miatt – újabb lendületet kapott. Ennek hatása az 
európai országokban a szervezett utánpótlás-nevelésről történő állami gondoskodásban is 
érezhető. Bár teljes körű információink nincsenek, de tudomásunk van azokról az 
erőfeszítésekről, amelyeket a fejlett európai nemzetek tesznek a minőségi sport utánpótlás-
nevelésének közép- és hosszú távú támogatására. A jelenség új és meglepő, hiszen a volt 
szocialista országok egykori szervezeti modelljei más köntösben ugyan, mégis jól 
felismerhetők. 
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2001 őszén az Európai Olimpiai Bizottság berlini tanácskozásán áttekinthettük azokat 
a törekvéseket, amelyek a tagországok utánpótlás-nevelési rendszerének fejlesztésére 
vonatkoznak. Megállapítható, hogy a gyermek és ifjúsági kor sportja fokozatosan 
felértékelődik. Prognosztizálható, hogy a nemzetközi együttműködés az utánpótlás-nevelés 
terén is erősödik majd, továbbá a területen működő nemzetközi szervezet létrehozása is 
körvonalazódott. 

 
A kialakuló munkamegosztásban mindenképpen szerepet kell vállalnunk, erre a 

magyar sport hagyományai, eredményei, a jelenleg alakuló utánpótlás-nevelési koncepciónk 
megfelelő alapot adhat. Világosan látszik, hogy az európai régión belül beinduló 
erőfeszítésekben és folyamatokban részt kell vennünk. 
 
  B. Stratégiai fejlesztés, új programok, a szervezetfejlesztés igénye   
 

A 2000-ben készített helyzetelemzés alapján a minisztérium az utánpótlás-nevelésre 
vonatkozó, átfogó stratégiát dolgozott ki. Ebben a meglévő programok összehangolásának 
igénye, új programok indítása és a terület gondozását célzó szervezet kialakítása szerepelt.  

 
Világossá vált, hogy az utánpótlás-nevelés problémáját nem lehet leszűkíteni csupán a 

képzési, nevelési körülmények javítására, széles körű, társadalmi méretű intézkedésekre van 
szükség.  

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Stratégia megalkotásához, újragondolásához az 
alapvető szakmai, sportági problémákon kívül általános kérdésekkel is foglalkozni kell. Nem 
kerülhető meg a tehetséggondozás hatékony formáinak kidolgozása, az utánpótlás-nevelés 
egészének szerkezeti változtatása, az iskola és a minőségi utánpótlás-nevelés kapcsolati 
rendszerének szabályozása, a finanszírozási rendszerek, támogatási formák kialakítása, a 
szellemi élet lehetőségének biztosítása, a sport más területeivel kompatibilis, átfogó 
informatikai rendszer létrehozása, a tudomány és sportegészségügy lehetőségeinek 
kihasználása és még sok egyéb aktuális feladat. 
 

 a. A Héraklész Bajnokprogram indítása és irányítása 
 

Az új rendszer első elemeként indult el a Héraklész Bajnokprogram, amelynek 
legfontosabb célja a tradicionálisan eredményes olimpiai sportágakban azoknak a serdülő, 
ifjúsági korú sportolóknak a látókörbe vonása, gondozása, akik a magyar sport jövőbeli 
eredményességének zálogát jelentik.  A program jól definiálható szakmai feladata szerint a 
felnőtt kor küszöbére olyan versenyzőket kell felnevelnünk, akik elérik a korosztályos 
nemzetközi színvonalat. Ennek hiányában nem képzelhető el a felnőtt nemzetközi 
élmezőnyben való eredményes szereplés. A sportági szövetségek ezt a célt kivétel nélkül 
visszaigazolták, egyetértenek vele. A program ennek megvalósításához kínál olyan 
tervezhető, szervezett központi feltételrendszert, amely kizárólag szövetségi szerepvállalással 
nem képzelhető el. 
 

 b. Együttműködés a Magyar Olimpiai Bizottsággal 
 

A program indítása előtt a MOB apparátusának vezetőivel közös megbeszélésen 
egyeztettük a program céljait, feladatait és működési elveit. Ezen a megbeszélésen – a MOB 
vezetőinek bejelentése alapján – megállapodtunk abban is, hogy bár a Héraklész- és az Athén 
2004-program korosztályai, céljai és eszközrendszere eltérőek, a MOB mégis beszünteti az 
Athén-programot. Közösen törekszünk viszont arra, hogy a Héraklész programból kikerülő 
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sportolók számára mielőbb elindítsunk egy új, a felnőtt kor küszöbére érő, legeredményesebb 
sportolók „pályán tartását” és életpálya építését segítő programot, amelyet Csillagprogram 
munkanévvel szerepeltetünk. 

A személyes megbeszélést követően folyamatosan, írásban adtunk tájékoztatást a 
programba bevont sportolók köréről, a program költségvetéséről.  

 
A Héraklész programnak és a Gerevich ösztöndíjnak az edzők, sportszakemberek 

javadalmazására vonatkozó lehetőségeit folyamatosan egyeztettük. Ennek során a 
szakszövetségek javaslata alapján lehetőség nyílt arra is, hogy a legjobb edzők mindkét 
lehetőségből részesülhessenek. 

 
A MOB elnökségi ülésén 2002. május 10-i ülésén önálló napirendként adtunk részletes 

tájékoztatást a program helyzetéről. A MOB Szakmai-tudományos Bizottságát több ízben is 
tájékoztattuk a program működéséről, aktualitásairól. 

 
A NUPI és a MOB megállapodása alapján közösen szervezzük az edzők 

továbbképzéseit és ezeken az eseményeken kötelezővé tettük a Héraklész programban 
alkalmazott szakemberek részvételét. A továbbképzések témái között tájékoztatót tartottunk a 
programban alkalmazott tudományos mérések, vizsgálatok és kutatások tapasztalatairól. 

 
A NUPI és a MOB megállapodott abban is, hogy a Héraklész programban résztvevő 

sportolókra építve közösen készítjük fel a 2003-as párizsi Európai Ifjúsági Olimpiai 
fesztiválon résztvevő ötvenfős magyar csapatot. 
 

c. Szervezeti háttér, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) kialakulása 
 
Az Ifjúsági és Sportminisztérium 2001 januárjától a Nemzeti Ifjúságkutató Intézettel és a 
Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel egyidejűleg a Mobilitás Ifjúsági Szolgálaton belül 
hozta létre a Nemzeti Sportmódszertani és Kutatóintézetet (NSKI). Az NSKI 

kapta feladatául a 2001 őszén induló Héraklész Bajnokprogram szervezését 

és irányítását. 
A program azonban olyan jelentős erőforrásokkal és nagyszámú főállású, 

illetve szerződéses státussal rendelkezik, amely aránytalanságot okozott a 

Mobilitásnál, ráadásul a sok vezetői szint miatt nem volt biztosított a 

szervezet hatékony működése.  

 

Mindezek alapján a Minisztérium 2002 januárjától önálló költségvetési intézményt hozott 
létre Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) névvel. A NUPI fő feladata a Nemzeti 
Utánpótlás-nevelési Stratégia elméleti hátterének biztosítása, célkitűzéseinek megvalósítása, a 
Héraklész Tehetséggondozó Program különböző alprogramjainak működtetése.  

 
d. Költségvetési háttér 

 
A NUPI 2002. évi költségvetése a szakmai feladatok és a működési kiadások két nagy 
területét foglalja magában.  A szakmai feladatok a 2001-ben megkezdett Héraklész 
Bajnokprogram és a hozzákapcsolódó, a közoktatási és sportegyesületi típusú sportiskolák 
országos hálózatát létrehozó Héraklész Alapprogram, valamint a programokat kiszolgáló 
diagnosztikai és tudományos hátteret jelentik. 
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II. A program értékelése 

 
 

A. A program kialakításának, működésének legfontosabb elvei 
 

• A sportági létszámok és programok a tizenhárom érintett sportág vezetőivel 2001 
nyarán folytatott személyes megbeszéléseken alakultak ki. 

• A sportágak számára biztosított létszámok alapján, illetve az egyeztetett elvek 
(korosztály, eredményesség) figyelembevételével a szakszövetségek választják ki a 
programban résztvevő sportolókat és edzőket.   

• A szakszövetségek a központilag biztosított lehetőségekre építve először 2002-re 
készíthettek éves sportági szakmai programot. 

• A kiválasztott sportolók felkészítése alapvetően továbbra is az egyesületükben 
történik, emellett rendszeresen szervezünk központi foglalkozásokat is. 

 
 B. A program az alábbi hat területen biztosít feltételeket a központi felkészítéshez: 
 

• Főfoglalkozású és szerződéses munkaviszonyú edzők foglalkoztatása (szövetségi 
utánpótlásedzők).  

• A központi felkészülés létesítményfeltételei. 
• Edzőtáborok, összetartások támogatása. 
• Tudományos háttér, rendszeres antropometriai, pszichológiai, terhelésdiagnosztikai 

mérések biztosítása. 
• Sportegészségügyi ellátás. 
• A programban szereplő sportolókra vonatkozó, valamennyi információt tartalmazó 

sportinformatikai rendszer létrehozása.  
 
C. A programban dolgozó szakemberek 
 

A sportági szakszövetségekkel történt egyeztetés alapján minden sportágban legalább 
egy főállású munkatárs alkalmazásához ragaszkodtunk, aki egyben sportágvezetői feladatot is 
ellátott. Emellett egyes sportágakban további főállású edzők is dolgozhattak. Ezek a vezető 
szakemberek a sportági szakszövetségek felelős döntése alapján a hazai utánpótlás-nevelés 
elitjét képviselik, egész éves odaadó munkájuk garanciát jelentett a program szakmai 
irányítására, sportági felügyeletére. Így a szűkebb szakmai feladatokon kívül (éves programok 
készítése, edzések, táborok, felmérések, ellenőrzések) olyan szellemi műhely jöhet létre, 
amelyre a hazai utánpótlás-nevelés történetében még nem volt példa. 

A főállású edzők mellett szerződéses munkaviszonnyal további edzőket alkalmaztunk. 
A szerződéses edzők sportágankénti létszámát a sportág vezetőivel a program indulása előtt 
megbeszéléseken, a sportág szakmai programjával összhangban alakítottuk ki. A 
csapatsportágakban például kézenfekvő volt a korosztályonkénti és/vagy nemenkénti (pl. 
labdajátékok, torna), míg más sportágaknál a szakágankénti és/vagy területi elvek alapján 
történő munkamegosztás (pl. atlétika, vívás). 

A szerződéses munkaviszonnyal foglalkoztatott szakemberek felkészültsége 
összességében megfelelő volt, ugyanakkor munkájukat a program irányítóinak nehezebb volt 
áttekinteni. Az ő feladataik újragondolásában, munkakörük személyre szóló 
meghatározásában minden bizonnyal jelentős tartalékok rejlenek. Ennek révén mód nyílhat 
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arra is, hogy a sportági Bajnok- és Alapprogramok megfelelően egymásra épüljenek, 
összhangban legyenek. 

A jövőben ki kell alakítani a programban foglalkoztatott szakemberek 
munkamegosztását is, amely a Héraklész program és a sportági szövetségi utánpótlás-nevelési 
programok összehangolásához szükséges. 

 

A Héraklész Bajnokprogramban résztvevő szakemberek: 

Atlétika: Dornbach Ildikó, Kasperkiewicz Gábor, Bakai József, Kálmán Ferenc, Németh 
Gyula, Széles Lajos, Varga Sándor. 

Birkózás: Bacsa Ferenc, Struhács György, Vámos Péter, Nagy Lajos, Sike András, Takács 
Ferenc, Balogh Tamás. 

Judo: dr. Hetényi Antal, Csikesz Csaba, Csuka Zoltán, Nagy István, Pákozdi Emil, Preiszler 
Gábor, Szilágyi Csaba. 

Kajak-kenu: Schmidt Gábor, Weisz Róbert, Agócs Mihály, Csathó Józsefné, Dónusz Éva, 
Simon Miklós, Soltész Árpád, Tóth László, Völgyi Péter. 

Kézilabda: Kovács László, Csenki Györgyné, Juhász István, Papp György, Róth Kálmán, 
Tóth László, Velky Mihály, Imre Vilmos, Buday Ferenc. 

Kosárlabda: Killik László, Vetési Imre, Tursics Sándor, Szilaski Tamás, Velkey István, 
Radovics József, Ráthonyi Tamás, Szalai János. 

Ökölvívás: Svasznek Jenő, Botos András, Molnár László. 

Öttusa: Barna Gyula, Takács Péter, Balaskáné Móczár Éva, Hicsák Zsolt, Deák Ferenc, Deák 
Ferenc II., Karacs Zsolt. 

Férfi torna: Kovács István, Puskás Jenő, Paprika Jenő, Szűcs Róbert, Tóth Péter, Zsákai 
Csaba. 

Női torna: Molnár Anna, Unyatyinszkyné Karakas Júlia, Unyatyinszky Mihály, Vízer 
Erzsébet, Rácz Gábor, Ziszisz Tanaszisz. 

Triatlon: Zubornyákné Verrasztó Gabriella, Papp Zsolt, Zakariás Géza. 

Úszás: Turi György, Széles Sándor, dr. Verrasztó Zoltán, Fehérvári Balázs, Kovácshegyi 
Ferenc. 

Vívás: Némethné Jánosi Zsuzsanna, Borosné Eitner Kinga, Decsi István, Gergácz László, 
Medgyes Tamás, Nedeczky György, Németh Zsolt. 

Vízilabda: Merész András, Godova Gábor, Györe Lajos, Tóth Zoltán. 
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D. A program szervezése és finanszírozása 

 
A program egyik központi eleme a korábbinál nagyobb időkeretekben, éves szakmai 

programok alapján biztosított edzőtáborok rendszere. Arra ösztönöztük a sportágakat, hogy 
lehetőség szerint a legjobb feltételekkel rendelkező központi edzőtáborokat részesítsék 
előnybe, ez azonban nehezen megvalósítható. Gondot okoz a központi edzőtáborok magas 
árfekvése, amelynél kedvezőbb árral rendelkező helyszíneket választanak a szövetségek. Arra 
is volt példa, hogy a program edzőtábori megrendelését a többet fizető külső csoportok miatt 
nem tudták fogadni, illetve a korábban visszaigazolt edzőtáborokat lemondták. 

 
 E. A sportolók kiválasztása és jellemzőik 
 

A program működtetése során fontos alapelv, hogy a program által biztosított 
kereteket az érintett sportági szakszövetségek töltik meg tartalommal. Ennek megfelelően a 
szövetségek döntöttek a résztvevő sportolók és a programban foglalkoztatott főállású és 
szerződéses munkaviszonyú edzők személyéről az alábbi létszámok szerint: 
 

Sportág 
Sportolók /fő Edzők 

A B Összesen Főállású Szerződéses Összesen 

Atlétika 35 55 125 1 6 7 

Birkózás 45 60 105 2 4 6 

Judó 32 21 53 1 6 7 

Kajak-kenu 40 50 96 1 9 10 

Kézilabda 30 60 90 1 7 8 

Kosárlabda 31 72 103 2 6 8 

Ökölvívás 20 20 40 1 2 3 

Öttusa 14 19 34 2 5 7 

Torna 19 22 41 3 9 12 

Triatlon 20 33 53 1 2 3 

Úszás 37 13 50 3 1 4 

Vívás 22 38 69 1 6 7 

Vízilabda 37 23 85 2 3 5 

Mindöszesen     944 21 66 87 

 

A táblázatban szereplő létszámok a sportágakkal folytatott párbeszéd során, a 
sportágak szakmai programjai, igényei és a lehetőségek összehangolása alapján alakultak ki. 

A kezdeti időszak zavarai után a szakszövetségek elnökségei, vagy utánpótlás-
neveléssel foglalkozó szakbizottságai döntöttek a résztvevő sportolókról. A szövetségek 
írásos szakmai értékelése alapján sikeres volt a sportolók kiválasztása, a tehetséges fiatalok 
éltek a lehetőséggel és a folyamatos képzésnek köszönhetően jelentősen fejlődtek. Éppen 
ezért a szövetségeknek évközben csak elvétve kellett cserélniük. 



 8 

 
A sportolók megyék szerinti megoszlása valamennyi sportágat együttvéve az alábbiak 

szerint alakult: 

Megyék szerinti megoszlás

Bp
49%

Bács-Kk.
5%

Baranya
2%

Békés
2%

B.A.Z.
2%

Csongrád
3%

Fejér
5%

Gy.M.S.
6%

Hajdú-B.
4%

Heves
1%

J.N.Szol.
3%

Kom.-Eszt.
1%

Pest
4%

Somogy

1%

Szabolcs

2%

Tolna
2%

Vas
3%

Veszp.
3%

Zala
1%

Nógrád
0%

  
Intézetünk a Héraklész Bajnokprogram megalapozottsága, sikere érdekében átfogó 

kutatás elvégzésével bízta meg az „INEX Stúdiót”. A kutatás fő feladata az utánpótlás-
nevelési program társadalmi környezetének és hátterének, valamint e háttér meghatározó 
dimenzióinak feltárása és bemutatása, illetve a háttér változásainak folyamatos nyomon 
követése a program későbbi időszakában is. 

A kutatásban a Héraklész Bajnokprogram sportolói mellett sportiskolák intenzíven 
sportoló, illetve átlagos tanulói (sportágat nem választók) is részt vettek. A kutatás számos 
érdekes, esetenként újszerű tapasztalata közül csak ízelítőül néhány adat:   

A mintában szereplő diákok közül a sportoló (a valamilyen fő sportágat megjelölő) 
tanulók tanulmányi eredménye jobb, szívesebben tanulnak és járnak iskolába, biztosabbak 
önmagukban, karrierjükben és tanulmányi előmenetelükben, mint „nem sportoló” 
iskolatársaik. Tanulmányi eredményüket tekintve a legtöbbet sportoló Héraklész kerettagok a 
legkiválóbbak, miként sporteredményükre vonatkozó motiváltságuk is kiemelkedő. 
 

A tanulók tanulmányi átlaga az alminták csoportjaiban 
 

 Sportiskola Héraklész 
Bukásra áll 1,7 % 0,3 % 
Elégséges 6,1 % 3,7 % 
Közepes 34,5 % 38,8 % 
Jó 41,9 % 39,6 % 
Jeles 15,9 % 17,6 % 

Összesen 100,0% 100,0% 
 
Sportpályafutása csúcsaként elérni vágyott eredmény az alminták csoportjaiban, százalék, fő 
 

 Sportiskolás Héraklész sportoló Nem sportoló 
 % fő % fő % fő 

Megyei szint 1,7 6 – – 4,8 1 
Országos szint 39,8 137 3,4 10 42,9 9 
Európai szint 11,0 38 7,4 22 19,0 4 
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Világszint 23,6 81 18,6 55 33,3 7 
Olimpiai szint 23,6 82 70,6 209 – – 

Összesen 100,0 344 100,0 296 100,0 21 
 
 
 F. Edzőtáborok  
 

A program legfontosabb szakmai törekvése a kiválasztott sportolók foglalkoztatásában 
a hosszú távú, folyamatos képzés feltételeinek megteremtése, amelynek érdekében jelentős 
mennyiségű – átlagosan kb. évi negyven nap/fő – edzőtábort tudunk finanszírozni. Ezt a 
lehetőséget a sportágak egységes rendszer alapján vehették igénybe: 

• Sportági éves szakmai program, amely tartalmazza az edzőtáborokat; 
• a sportági referens az erre a célra kialakított formanyomtatványon - időpont, helyszín, 

sportolók névsora stb. – leadja a következő edzőtábor megrendelőjét a NUPI-nak; 
• a NUPI megrendeli az edzőtábort; 
• a teljesítést a sportági referens igazolja; 
• a NUPI kiegyenlíti a tábor számláit. 
 

A sportágak az edzőtáborokat a sportági sajátosságok, a keret összetétele, az adott év 
világeseményeinek ritmusa és a keret létszáma alapján különböző rendszerességgel és 
gyakorisággal vették igénybe. Valamennyi sportág összes kerettagját figyelembevéve az 
edzőtábori napok száma az alábbiak szerint alakult: 

 
 
 

A program által finanszírozott 2002. évi edz őtáborozások                                                          
(nap-létszám)
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G. A világversenyeken elért eredmények 
 

A program nem támasztott a sportágakkal szemben pontszámokban megszabott 
eredményességi követelményeket. Sikerkritériumként a sportágak hosszú távú 
eredményességének megalapozását, a versenyzői pályafutások maximalizálását segítő képzési 
folyamat biztosítását, illetve azt az igényt fogalmaztuk meg, hogy kezdetben a korosztályos, 
évek múltán pedig a felnőtt világversenyek helyezetteinek zöme a program tagjai közül 
kerüljön ki. Nagy örömünkre azonban a sportági értékelések szerint – a megnövekedett 
edzőtábori foglalkoztatás és az edzők lelkiismeretes munkájának eredményeként – már az idei 
évben is javult a korosztályos eredményesség, amelyet a táblázat tükröz. 
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A Héraklész Bajnokprogram sportolóinak világversenyeken elért eredeményei 
 
 

   ATLÉTIKA BIRKÓZÁS JUDO 
KAJAK-  
KENU 

KÉZI- 
LABDA  

KOSÁR- 
LABDA 

ÖKÖL- 
VÍVÁS ÖTTUSA TORNA TRIATLON ÚSZÁS VÍVÁS VÍZILABDA  ÖSSZ 

V
ilá

gb
aj

no
ks

ág
 

I.     1 4       3   1      9 

II.     1 4     2 9   1   1  18 

III.     1 2     1 5   2   4  15 

IV.       1       2       12  15 

V. 1   1       1 2          5 

VI.               4          4 

VII.       2     1 1       1  5 

VIII.       2     2 1       1  6 

Össz 1   4 15     7 27   4   19  77 

                              

   
  E

ur
óp

a 
ba

jn
ok

sá
g 

I.   2 3 3     1 10   2 4    25 

II.       19 16     9 1   6 5 30 86 

III.   1 2 12     1 3   2 6    27 

IV.   3   5           3 5 7  23 

V.   1 1         1   2 3 6  14 

VI.       5       4   1   2  12 

VII.   6 1 2     1 1   1 3    15 

VIII.   3   4       1 1 1 1 3  14 

Össz   16 7 50 16   3 29 2 12 28 23 30 216 

                               

Magyarázat az összesített éremtáblázathoz: A táblázatban feltüntetett számok minden egyes versenyző,        

és csapattag (fiú és leány) az összes versenyszámban elért helyezéseit jelöli.         

A triatlon eredmények tartalmazzák a duatlon és az aquatlon szakágak számadatait is.          

 
 



 12 

H. Mérések és vizsgálatok – Az utánpótláskorú élsportolók testfejlettsége, testösszetétele és 
szomatotípusa 
 

Az élsport utánpótlásának bázisát adó fiatalok szisztematikus felmérésére hazánkban 
elsőként a Héraklész program keretében nyílt lehetőség. A komplex vizsgálatsorozat a 
legtehetségesebbnek és legeredményesebbnek tartott gyermekek és ifjak biológiai és pszichés 
státusának megismerésére irányult. A tizenhárom sportágban elvégzett vizsgálatok nemcsak 
hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is egyedülállónak tekinthetők és hozzájárulnak a 
kiválasztással, illetve a beválással kapcsolatos tudományos igényű kérdések 
megválaszolásához. 

a. A vizsgálat célja 

A vizsgálat cél- és feladatrendszerében a távlati elképzelések közé tartozik a 
sportágakra vonatkozó norma adatok, standardok felállítása, továbbá az alkati, testösszetételi 
és érési mintázatok felderítésével a sportágak jellegegyüttesek alapján történő differenciálása 
és az egyes sportágakra jellemzőnek tartható méret- és összetevőcsoportok elkülönítése. 
Fontosnak tartjuk az eredményes ifjú sportolók alkati és pszichés mutatói közötti kapcsolat 
vizsgálatát is.  

A közelebbi célt a fiatal sportolók testösszetételi és alkati állapotfelmérésében jelöltük 
meg, amely alapján képet kaphatunk testarányaikról, szomatotípusuk dominanciaviszonyairól, 
testük szöveti összetételéről, annak kedvező vagy kedvezőtlen voltáról.  

Végezetül közvetlen, gyakorlati célunknak tekintettük az edzők informálását 
tanítványaik aktuális fejlettségi állapotáról, a mozgatórendszer és a tartalék zsír testtömegbeli 
arányáról. A fiatalabbaknál becsültük a morfológiai életkort, a gyermek akcelerációjának 
vagy retardációjának mértékét és az érettségi státust. Ezek alapján tudtuk előre jelezni a 
várható fejlődési trendet, az intenzív növekedés valószínű idejét és jósoltuk a gyermekek 
felnőttkori testmagasságát. Az idősebbeknél a test szöveti összetételéről és a sportoló 
alkattípusáról tájékoztattuk az edzőket. Az első értékelések és az egyénekre vonatkozó 
visszajelzések 2002 tavaszán indultak. A konzultációkat – a kézilabda sportág kivételével – a 
nyár elején zártuk. 

b. A sportolói csoport 

A Héraklész programban résztvevő mindkét nembeli elit sportolókat 2001. október 30. 
és 2002. október 22. között vizsgáltuk. Összesen 1015, válogatott szinten sportoló fiatal 
részletes humánbiológiai, antropometriai vizsgálatát végeztük el. A vizsgáltak hatvan 
százaléka fiú, negyven százaléka leány.  

A vizsgáltak életkora szerint az adatok nagymértékben szórnak, az intervallum kilenc 
és huszonhárom éves kor között változik. A gyermekek zöme tizennégy-tizenkilenc éves; a 
fiúk kilencvenkét, a leányoknak pedig hetvennyolc százaléka tartozik ebbe az életkori sávba. 

A tehetséges fiatalok átlagosan hét éves kor körül kezdenek sportolni, legkorábban az 
úszók (hat év), legkésőbb az ökölvívók (kilenc és fél év). Sportpályafutásuk során kb. ötven 
százalékuk legalább egyszer sportágat vált. Vannak kivételesen nagy megtartó erejű 
sportágak, ahol a sportolók többsége elsőként választott sportágát űzi ma is. Ide tartozik 
mindkét nemnél az úszás és a torna, a leányoknál a triatlon, a fiúknál pedig a cselgáncs és a 
birkózás. 

A sportmotivációkra vonatkozó kutatások a szülői példa jelentőségére hívják fel a 
figyelmet a gyermekek sporttevékenységre való késztetésében. A többi között ezért is fontos a 
szülők sportmúltjának ismerete. Az élsportoló gyermekek szüleinek tekintélyes része 
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gyermekkorában sportolt, ötven-hatvan százalékuk versenyszinten űzte sportágát. A 
gyermekek kb. negyven százalékát a szülői ház ösztönözte a sporttevékenységre. A testnevelő 
tanár és a barátok – akikről azt gondolnánk, hogy jelentős tényezői az orientációnak – csak 
mintegy tíz-tíz százalékban szerepelnek inspirálóként. A sportolók negyede az önálló döntést 
hangsúlyozta sportága megválasztásában. 

A heti edzésmennyiség alapján felállított sorrend szerint átlagosan tíz óra körül 
edzenek a kosár- és kézilabdázók, a birkózók, az ökölvívók, a vívók és az atléták. Tizenöt órát 
fordítanak edzésmunkára a cselgáncs-, a vízilabda-, a kajak-kenu- és a triatlon sportágakat 
űzők. A legtöbbet, húsz óra felett edzenek a tornászok, az úszók és az öttusázók. 

Az összes sportoló közül az úszók és a kosárlabdázók a legfiatalabbak (tizenhárom és 
fél, illetve tizennégy és fél évesek). Serdülőkori növekedésük legintenzívebb szakaszát élik, 
még jelentős méretváltozásra lehet számítani náluk. Az ökölvívók átlagosan tizenöt és fél 
évesek, már túljutottak a serdülési növekedéssebesség csúcsán, jelentős növekedésük azonban 
még mindig várható. A többi sportághoz tartozó fiatalok idősebbek tizenhat évesnél. A 
méretbeli változások náluk is folytatódnak, de a növekedés sebessége ekkorra már jelentősen 
lassul. Ezért a becsült felnőttkori magasságuk és az aktuális magasságuk között csekély 
eltérést (egy-két centiméter) találunk. 

c. A sportolók testfelépítése 

1. Testmagasság 

A vizsgált sportolói csoportok közül a labdajátékosok, a dobóatléták és a vívók a 
legmagasabbak. A kosárlabdázóknál még jelentékeny, csaknem tíz centiméternyi növekedés 
várható. Felnőttkori magasságukat az előrejelző módszer 194 ± 3 centiméterre becsli. A 
kajak-kenusok, a futó- és ugróatléták, valamint a cselgáncsosok, az öttusázók és a triatlonosok 
majdnem azonos magasságot érnek el felnőtt korukra (178–182 centiméter). 
Legalacsonyabbak a birkózók, az úszók, az ökölvívók és a tornászok. E sportágak 
képviselőinél – a birkózók kivételével – még intenzív magassági növekedés várható. Az 
úszók becsült felnőttkori magassága a legmagasabb csoportokéval egyezik meg (183 ± 3 
centiméter).  

2. A végtagok hosszúsági méretei és arányai 

A leghosszabb felső végtaggal a labdajátékosok és a dobók rendelkeznek. A 
vízilabdázóknak az al- és felkarjuk, míg a dobóknak és a kosárlabdázóknak a kezük a 
leghosszabb. A legrövidebb a tornászok, az úszók és az ökölvívók felső végtagja, a 
végtagszegmensek is hasonló sorrendet mutatnak. Az alsó végtag és összetevői a 
tornászoknál, az úszóknál és a birkózóknál a legrövidebbek, míg a labdajátékosnál a 
leghosszabbak.  

A hosszúsági proporciók tekintetében a birkózók, a dobóatléták, a kajakosok és a 
cselgáncsozók tekinthetők arányaiban a leghosszabb törzsűnek. A kosárlabdázók törzse 
proporcionálisan igen rövid, alsó végtagjuk a többi csoportéhoz képest sokkal hosszabb. Az 
alsó végtaghoz képest a kosarasok és a vívók felső végtagja a legrövidebb, a tornászoké, a 
dobóké és az úszóké pedig a leghosszabb. 
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3. A törzs szélességi méretei és arányai 

A vizsgált sportolók közül a tornászok és az úszók törzsének váll- és medencerégiója a 
legkeskenyebb. A vállszélesség átlagértéke a vízilabdázóknál és a kajak-kenusoknál, a 
medenceszélességé az említetteken kívül a cselgáncsosoknál és a dobóknál a legnagyobb. A 
vállszélesség arányában kifejezett legkeskenyebb csípőtájék a vízilabdázókra, arányaiban 
legszélesebb csípő pedig a dobókra, a kosárlabdázókra és a cselgáncsozókra jellemző.  

A törzs mellkasi régiója egyértelműen a vízilabdázóknál és az úszóknál a legszélesebb 
és legdomborúbb, de e testarány erőteljessége, robuszticitása tekintetében ugyancsak messze 
kiemelkednek a többi csoport közül a triatlonosok is. Valószínűleg a közös úszó múlt 
testfejlődésre gyakorolt hatása jelenik meg ebben a testarányban. 

4. Testtömeg 

A sportolói csoportok többsége súlyosabb annál, mint ami korosztályára átlagosan 
jellemző. A dobóatléták testtömege a hazai standardnál lényegesen nagyobb, átlaguk a 97. 
percentilis érték felett helyezkedik el. Ugyancsak igen súlyosak a cselgáncsosok és a 
labdajátékosok (90-97. percentilis). Az átlagosnál nehezebbek a birkózók, a vívók, a 
kajakosok és az úszók (70-90. percentilis) A hazai normaadatoknak megfelelő tömegűek a 
futók, ugrók, az ökölvívók, a triatlonosok és az öttusázók. A standardnál kizárólag a 
tornászok könnyebbek.  

A magasság és a tömeg proporciója szerint a futók és a kosárlabdázók alkatilag inkább 
nyúlánknak tekinthetők, míg a dobók, a birkózók és a tornászok a magasságukhoz képest 
jelentős tömegtöbblettel rendelkeznek. A többi csoportban a magasság és tömeg aránya 
harmonikusnak tekinthető. 

5. Testösszetétel 

A különböző sportágakban a testtömeg szöveti összetételének ismerete rendkívül 
fontos, hiszen ez alapján kapunk képet a sportolók mozgatórendszerének tömegbeli arányáról, 
a belső szervek össztömegéről és a tartalékolt zsír mennyiségéről is.  

A testösszetétel komponenseit elsőként a KSI-ben kidolgozott normaadatokhoz 
hasonlítottuk. Így összevethettük a különböző életkorú és eltérő sportágakhoz tartozó 
csoportok adatait is. A nagyobb abszolút méretekkel és testtömeggel bíró sportolók, mint a 
dobóatléták, a cselgáncsosok, a kajak kenusok és a labdajátékosok abszolút testösszetevői 
rendre jelentősen nagyobbak voltak a normaadatoknál. A többi csoport csont- és 
izomtömegének középértékei az átlagos variációterjedelmen belül helyezkedtek el, 
zsírtömegük azonban a futókat, ugrókat és az öttusázókat kivéve lényegesen meghaladta a 
standardot (75. percentilis felett), ami arra utal, hogy a különböző sportágakhoz tartozó 
fiatalok jelentős része nagyobb zsírtömeggel rendelkezik az elvárhatónál. A tornászoknak 
nemcsak a testméretei, de a testösszetevői is lényegesen kisebbek voltak a sportolói normához 
képest. 

A testtömeg arányában kifejezett testösszetevők értékei szerint a futók, az ugrók, a 
cselgáncsosok, az állóképességi sportágakhoz tartozó sportolók és az úszók az életkorra 
jellemző, arányos testösszetétellel rendelkeznek. Érdemes megjegyezni, hogy az aerob 
sportágak és az úszók képviselőinek testösszetételében jellemzően nagyobb a reziduális 
tömeg. Ez azt jelezheti, hogy e sportágakban nemcsak a mozgató szervrendszer optimális 
adaptációja következik be, hanem valószínűleg olyan jelentős alkalmazkodási folyamatok 
mennek végbe a zsigeri szervekben, főként a légzési és keringési rendszerben, hogy az a 
testszerkezet proporciójában is kifejezésre jut.  
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Az ökölvívók, a kézi- és vízilabdázók, valamint a dobóatléták testösszetételére az 
arányaiban rendkívül magas testzsírtartartom, átlagos csont- és reziduális töme, illetve a 
relatíve kevés izomtömeg a jellemző, ami kedvezőtlen testösszetételre utal. 

A vizsgált csoportok közül a vívók és a tornászok rendelkeznek arányaiban a 
legnagyobb, legrobusztusabb csonttömeggel. A testösszetételi hasonlóság azonban csupán 
eddig tart, a vívóknak ugyanis lényegesen több a relatív zsírtömegük és kevesebb az 
izomtömegük, mint a tornászoknak.  

A legkisebb zsírszázalékot a tornászoknál találtuk (9,8 százalék). A sorban utánuk 
következő futók, ugrók, öttusázók és úszók zsírszázaléka megfelel a hasonló korú sportolók 
átlagának, a többi csoport relatív zsírja pedig az átlagérték felett helyezkedik el. 

d. Szomatotípus 

A különböző sportágakban a morfológiai alkatnak rendkívül nagy jelentősége van. Az 
olimpiákon résztvett sportolók vizsgálatának eredményei tanúsítják, hogy egy adott 
sportágban kiválóan teljesítők alkata nagyon hasonlít egymásra. Azt is megállapították, hogy 
bizonyos sportágak között jól megfigyelhető szomatotípusbeli különbségek vannak, míg más 
sportágak csaknem hasonló alkati jellemzőket mutatnak. 

A sportoló fiatalok morfológiai alkata, habitusa az életkorral változik. Az adatok arra 
utalnak, hogy a fejlődés során a gyermeki testforma változási iránya nem jósolható 
egyértelműen, valamint hogy a különböző sportágakat űzők szomatopontjai a testtérképen 
már gyermekkorban elkülönülnek. 

A serdülőkorú elit sportolók vizsgálata azt mutatja, hogy az állóképességi sportágakat 
űzők, valamint az ugrók, futók és az úszók szomatopontjai a testtérképen az ekto-mezomorf 
és a mezo-ektomorf mezőben, egymáshoz rendkívül közel helyezkednek el. Az e 
sportágakhoz tartozó fiatalokra a nyúlánkság és az izmosság kodominanciája jellemző. Bár 
magasságuk, testtömegük és más testméreteik jelentősen különböznek a pubertás idején, 
alkatkomponenseik dominanciaviszonyait tekintve testformájuk roppant hasonló. 
Amennyiben egyáltalán bekövetkezik, a dominanciaváltás ezekben a sportágakban 
valószínűleg a serdülés kora után jelentkezik.  

A tornászok és a kajak-kenusok egyensúlyos mezomorf alkatúak. Mezomorfiájuk 
kifejezettsége elmarad az olimpikonoké mögött. A KSI-ben sportoló tornászok longitudinális 
vizsgálata azt mutatta, hogy szomatopontátlaguk a serdülés kezdetén az ekto-mezomorf 
mezőben található. A fiatalok az életkorral előrehaladva növelik mezomorfia komponensüket 
és a serdülés végére elérik az egyensúlyos mezomorf mezőt. 

Az endo-mezomorf területen, egymáshoz rendkívül közel helyezkednek el a küzdő 
sportágak képviselői közül a cselgáncsosok és a birkózók. Szintén a KSI longitudinális 
vizsgálatából származó adatokkal bizonyítottuk, hogy a cselgáncsozó gyermekek a serdülés 
kezdetén egyértelműen domináns mezomorfok és a serdülés utolsó harmadában indulnak az 
endo-mezomorf mező felé. Az ökölvívók és vívók szomatotípusa teljesen eltér a 
cselgáncsosokétól és a birkózókétól. Centrális alkatukat az elit sportolói csoportok 
helyzetéhez hasonlítva azok többsége az egyensúlyos mezomorf mezőben, messze az 
ökölvívóktól helyezkedik el. A vívók alkata közelebb helyezkedik el az olimpikonokéhoz.  

A labdajátékosok közül a kosárlabdázók egyensúlyos ektomorfok, a mezomorfia 
komponensének relatív dominanciája elmarad az elit csoportok mögött. A kézi- és a vízilabda 
sportághoz tartozó gyermekek alkattípusukban igen hasonlítanak (endo-mezomorf alkatúak), 
szomatotípusuk ugyanakkor lényegesen különbözik a kosarasokétól. A labdajátékosok felnőtt, 
elit képviselőire a mezomorf dominanciájú alkat jellemző. A serdülőkorúak elsősorban a 
mezo- és endomorfia értékében térnek el jelentősen a felnőttektől.  
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A dobóatléták a legzsírosabbak. Igaz, sikeres felnőtt társaik is nagyon sok zsírt 
halmoznak fel testükön, mezomorfiájuk viszont messze felülmúlja a serdülőkét. 

Carter és Heath (1990) vizsgálatai szerint a kifejezettebb mezomorfiához 
eredményesebb sporttevékenység társul. Az elemzés eredményeként megállapítható, hogy a 
fiatalok szomatotípusa főleg a mezomorfia komponensének erősségében tér el az élvonalbeli 
sportolókétól. Ugyancsak jellemzően nyúlánkabbak, ezenkívül többségükben jóval 
endomorfabbak a felnőtteknél. Úgy tűnik, bizonyos sportágakban a testfelépítésbeli 
elkülönülés már korán megnyilvánul, míg másokban csak a későbbi életkorokban 
manifesztálódik. 

 
e. Összegzés 

A Héraklész programban résztvevő sportolókra vonatkozó testméret-, testösszetétel- és 
szomatotípus-vizsgálatok eredményei alapján az alábbi konklúzióra jutottunk: a különböző 
sportágakhoz tartozó fiataloknak mind az abszolút testméretei, mind a testarányai jelentősen 
különböznek. 

A korosztályos adatokhoz hasonlítva a serdülőkorú elit sportolói csoportok relatív 
izomtömege a sportolókra jellemző átlagos értékek alatt helyezkedik el, ugyanakkor testük 
proporcionálisan lényegesen több zsírt tartalmaz az elvárhatónál. A testforma vonatkozásában 
megállapítottuk, hogy a sportágak szinte mindegyikére jellemzően a mezomorfia komponense 
lényegesen elmarad, az endomorfia komponense pedig jelentősen túlszárnyalja a felnőtt, 
világszínvonalon teljesítő sportolók eredményeit.  

A serdülők arányaiban kevesebb izomtömege és a testforma nagyobb nyúlánksága jól 
értelmezhető a biológiai fejlődés terminusaiban. A pubertás második felében a serdülő fiúk 
jelentékeny izomtömeg növekedésével lehet számolni és mivel a csonttömeg az életkorral 
arányaiban csökken, az izomtömeg részaránya a testtömegben még a késő pubertásban is nő. 
A testforma nyúlánksága tizenhét éves kor után bizonyosan csökken, hiszen az intenzív 
magassági növekedés befejeződik és a gyakorlatilag invariáns magassághoz képest még 
jelentős tömegnövekedés várható. 

Nem tudjuk azonban megfelelően magyarázni a felesleges zsírtömeget. Az itt vizsgált 
serdülők mindegyike intenzíven edz, ennek ellenére a vizsgált sportágakban meglehetősen 
nagy a többletzsírral rendelkező gyermekek aránya. Természetesen csak rendkívül kis részük 
tekinthető kövérnek, a sportolói normához képest azonban mégis nagyon sokan cipelnek 
felesleges zsírt a testükön. 

Lehetséges, hogy fejlődési jelenségről van szó és a többletzsírtömeg fiziológiás 
jelentőséggel bír a későbbi változásokban. Az is elképzelhető, hogy a mozgások 
biomechanikai hátterének biztosításában vesz részt, mint például a dobóknál vagy a 
küzdősportokban, vagy szigetelő funkciót tölt be, mint az úszóknál és a vízilabdázóknál. 

A zsírfelesleg külső tényezőkkel is összefügghet, a többi között értelmezhető az 
edzésintenzitás különbségeivel. Erre utal az az eredményünk, hogy az alacsony 
munkaintenzitású sportágak képviselői a legzsírosabbak és azokban a sportágakban találjuk a 
kevésbé zsíros vagy arányos zsírszövettel rendelkező fiatalokat, ahol a heti edzésmennyiség 
eléri vagy meghaladja a húsz órát. Ugyancsak nem tudunk semmit a sportoló gyermekek 
táplálkozásának mennyiségi és minőségi jellemzőiről. Lehetséges, hogy a helytelen 
táplálkozás is hozzájárul a sportágak többségében az arányaiban nagyobb zsírfelhalmozáshoz. 
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I. A fiatal élsportolók személyiségjellemzőinek vizsgálata 
 
 
A többcélú pszichológiai vizsgálatsorozat célja mindenekelőtt az volt, hogy a 

Héraklész programhoz tartozó sportszakemberek munkáját a pszichológia tudományos 
eszközeivel támogassa. A vizsgálati eredmények alapján elkészült a programban résztvevő 
valamennyi sportoló pszichológiai profilja és erről egyéni konzultációk keretében 
értesülhettek a sportszakemberek is. 

A vizsgálatok távolabbra mutató célkitűzései közé tartozott a kiemelkedő 
sportteljesítmények hátterében álló pszichológiai és személyiségtényezők feltárása, a 
kimagasló sportteljeseítményre képes tehetségek karakterisztikus személyiségjellemzőinek 
azonosítása, valamint a különböző sportágakban „eredményt hozó” személyiségmutatók 
„felfedezése”. Az alapkérdés az volt, hogy milyen fiatalkori személyiségmintázat „jelezheti 
előre” legmegbízhatóbban az egyes sportágakban a majdani kiemelkedő felnőttkori 
sportteljesítményt. Ennek ismeretében ugyanis eredményesebben tervezhetők meg a 
fejlesztési célok és jelölhetők ki a sportági kiválasztásnál preferálható jegyek. 

A vizsgálatokat tudományosan hitelesített eljárásokkal végezték el, amelyek közül 
néhányat kifejezetten ezen kutatás céljaira fejlesztettek ki. A főbb változócsoportok az 
alábbiak voltak: intellektuális kapacitás és terhelhetőség, illetve mentális gyorsaság. A 
személyiségösszetevők oldaláról a temperamentumtényezőket, a szociális képességeket, az 
önszabályozás eredményességével összefüggő jegyeket, a megbízhatóság és lelkiismeretesség 
faktorait, valamint az akarati tényezőket és a megküzdési kapacitást tárták fel. A motivációs 
komponensek közül az ambíció és a sikerorientáció, illetve a kitartásképesség vizsgálata állt a 
középpontban. Külön eljárást dolgoztak ki a stressztűrőképesség és a versenyzői adottságok 
ellenőrzésére, az összpontosító és a szinkronképesség vizsgálatára. A sporttevékenység iránti 
pozitív attitűdök és a sport nyújtotta fejlődési elvárások mint motiváló tényezők vizsgálatát a 
flow elmélet alapján végezték el. Utóbbival azt kívánták feltárni, hogy milyen 
személyiségjegyekkel jár együtt az optimális élmény sportbeli tevékenységek során való 
megteremtésének képessége. 

 
a. Vizsgálati minta 

 
A felmérésben tizenhárom sportág kilencszáznyolcvankét fiatal sportolója vett részt. A 

kérdőívet kitöltők hatvanegy százaléka fiú. A minta átlagéletkora 15,6 év (a szórás 2,2 év), a 
legfiatalabb válaszadó kilenc, míg a legidősebb huszonkét éves. A felmérésbe bevont 
sportágak, így például az ökölvívás és a birkózás esetében néhányszor a fiúk és a lányok 
aránya jelentősen eltért. Az életkori eloszlásokat figyelembe véve az alábbi korcsoportok 
különböztethetők meg: kilenc-tizennégy és tizenöt-huszonkét évesek. 

 
b. Mérőeszközök 

 
A felmérés során a sportoló fiatalok a megküzdő készségek felmérésére kifejlesztett 

negyvennyolc tételből álló Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőívet (PIK) és a nyolcvan 
tételes Megküzdési Potenciálok Kérdőívet, a tizennyolc kérdést tartalmazó ún. Flow kérdőívet 
és az általános személyiségjellemzők feltárására kidolgozott százharmickét tételes BFQ 
kérdőívet töltötték ki. 

A PIK kérdőív az alábbi skálákból áll: pozitív gondolkodás, koherencia-érzés, 
kontrollérzés, öntisztelet, növekedésérzés, kihívás és rugalmasság, társas monitorozás 
képessége, problémamegoldó képesség, énhatékonyság, társas mobilizálás képessége, 
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szociális alkotóképesség, szinkronképesség, kitartás, impulzusgátlás, érzelmi kontroll, 
ingerlékenységgátlás. 

A Megküzdési Potenciál Kérdőív nyolc skálája a következő: problémacentrikusság, 
támaszkeresés, feszültségkontroll, figyelemelterelés, emocionális fókusz, emocionális 
kiürítés, önbüntetés és belenyugvás. 

A Flow, vagyis áramlatélmény (optimális élmény) Kérdőív a következő három 
skálából áll: flow, szorongás és unalom. 

A személyiség általános dimenzióit feltáró BFQ kérdőív öt skálája a következő: 
energia, barátságosság, lelkiismeretesség, érzelmi instabilitás, nyitottság. 

 
c. Vizsgálati tapasztalatok 

 
A személyiségi jogok miatt, az adatvédelmi rendelkezéseket szem előtt tartva a 

vizsgálati eredmények publikálásának lehetősége korlátozott. 
Valamennyi megvizsgált sportoló esetében lehetőség adódott a pszichológiai 

szakemberekkel való konzultációra, amellyel az érintett edzők szinte kivétel nélkül éltek is. 
Viszonylag kis számú (kb. öt százalék) olyan esetet regisztráltunk, amelyek további 

gondozást, beavatkozást kívánnak. 
 



 19 

III. Sportági értékelések 

 

A sportágaknak írásos anyagot kellet készíteniük a 2002-ben végzett munkáról, ez alapján 
készítettük el az alábbi kivonatos sportági értékeléseket. 
 

A. Atlétika 

 
a. A program általános megítélése 

 
A Héraklész utánpótlás-nevelési program az atlétika számára a huszonnegyedik 

órában, mentőövként érkezett.  

A sportág társadalma „jó magyar szokás szerint” mint minden újat, ezt a programot is 
„ferde szemmel” nézte. Kétségtelen, hogy a kiválasztott edzők és versenyzők számára sok 
többletfeladatot adott a program és ezt nem mindenki értékelte pozitívan. Rosszallást váltott 
ki a szakágak egyszemélyi vezetése is, az edzők ugyanis azt gyanították, hogy ily módon 
elcsábíthatják versenyzőiket. Ezek azonban szerencsére csak az indulás nehézségei voltak.  

Mivel igyekeztünk az edzőket nagy számban bevonni a közös munkába, a program 
előrehaladtával kezdték átérezni a segítő szándékot, a közös munka hatékonyságát, azt a 
szakmai pluszt, amit a szakágvezetők adtak és így fokozatosan egyre inkább elfogadták a 
programot. 

Az év végére egyöntetűen pozitív visszhangja volt a megkezdett munkának, a 
versenyzők egyértelműen, az edzőkollégák pedig meglepően intenzíven igénylik és várják a 
további programokat. 

 
A sportág számára egyértelmű előrelépést hozott az elmúlt esztendő, amely ugyan még 

nem a nemzetközi eredményekben, csupán a hazai színvonal javulásában mutatkozik meg. 
Mivel a keretekbe fiatalabb versenyzőket válogattak, bízhatunk abban, hogy akár már jövőre, 
de két-három év múlva bizonyosan érzékelhetjük a nemzetközi hatást. 

 
b. A tervezett program megvalósulása 

 
A sportág sajátosságából adódik, hogy a rendszer csak szakági bontásban 

működtethető hatékonyan. Ennek megfelelően hat szakággal (talán célszerűbb lenne a 
szakterület megfogalmazást használni) indult el a program, ugyanis ezekben tűnt 
megoldhatónak az országos lefedettségű működés. Óriási felháborodást keltett az atlétikai 
életben, hogy négy szakterület – köztük a kalapácsvetés – kimaradt a programból. Tavaly 
felkészültünk a hiányok pótlására és 2003-tól már a szakágak teljes keresztmetszetében 
érezteti hatását a program. 

 
A szakágvezetőkkel közösen elkészített programterveket szinte száz százalékosan 

sikerült végrehajtani. Annyi tapasztalatot szereztünk, hogy a versenyidény (május vége) 
beindulása után szakági edzőtábort többnyire már nem lehet szervezni, ez ugyanis a versenyek 
gyakorisága miatt megoldhatatlan. Főként az októbertől májusig tartó, felkészülési időszakra 
kell helyezni a programokat, mert a felkészülés során– ebből is leginkább a téli időszakban – 
tudunk a legtöbbet segíteni, a leghatékonyabb munkát végezni, hiszen sok versenyző 
rendkívül rossz körülmények között edz otthon. 
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Nagy gondot okoz, hogy rövidek az iskolai szünetek, illetve az a tény, hogy az iskolák 
korántsem egységesen ítélik meg a sport fontosságát. Vannak iskolák – nem is kis számban –, 
ahonnan egyáltalán nem engedik el a gyerekeket edzőtáborokba, illetve felmérésekre, így 
nehéz egységesen mozgatni a szakágakat.  

Ezért kéri a sportág, hogy a NUPI és/vagy a GYISM levélben tájékoztassa az iskolákat 
a programról, illetve a programba bekerülő sportolók személyéről. 

Az edzőtábori munkákról – a rövidtávfutó szakág kivételével – pozitív szakmai 
értékelés adható. A rövidtávfutók gyakran edzőtáboroztak Budapesten és éppen az iskolák 
hozzáállása miatt a pesti gyermekek délelőtt bejártak az iskolába, így a tábor rendje 
kaotikussá vált. 

A többi szakterület edzőtáborai magas szintű szakmai munkával teltek, amelyről 
egyértelműen pozitív vélemény alakult ki az edzőkben. 

A NUPI-val történő együttműködés problémamentes volt. Anyagilag tudtuk, miből 
gazdálkodhatunk és ezt sikerült úgy megvalósítani, hogy az őszi programokra is jusson elég 
pénz. Az mindenképpen segítséget adhat a jövőben, ha a sportág viszonylag napra készen 
tudja, mennyit használhat még fel az éves keretből. 

A program szervezése gyakran rendkívül nehéz feladatot jelent, a sportág 
sajátosságából fakadóan ugyanis legtöbbször egy időben öt-hat különböző tábort kell 
szervezni, koordinálni és személyesen ellenőrizni. 
 
 

ATLÉTIKA                                                                                
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c. A felmérések tapasztalatai 

 
2001 októbere és 2002 májusa között a szakágak átlagosan négy-öt felmérést tartottak. 

Ezek a többi között arról is tanúskodnak, hogy a szakosztályokban sokszor nem a 
korosztálynak, illetve a versenyző képességeinek megfelelő munka folyik. Elsősorban a 
koordinációs képességek és a technikai képzettség hiánya okoz gondot. Ezek hosszú távon 
behatárolják a fiatalok fejlődési lehetőségeit, sikereik átmenetiek lesznek. A szakágvezetők 
ilyen irányú jelzéseire pozitív és negatív fogadtatással egyaránt találkozhattunk.  
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d. A sportolók kiválasztása és létszáma 

 
A versenyzők kiválasztásánál alapvetően két szempont érvényesült: 

objektív – eredményességi szempont (azok a versenyzők, akik már kiemelkedtek 
az átlagból), 

szubjektív – tehetség faktor (ennek alapján választottuk ki a fiatalabb, de 
távlatokban jobb eredményekre képesnek tartott gyermekeket) 

A minőségi kiválasztásban tizennyolc-húsz százalékos hibaarány jelentkezett, de ez az 
arány valószínűleg később sem lesz kiküszöbölhető, a gyermekek valódi képességei ugyanis 
munka közben ismerhetők meg. 

 
 

e. Az edzők munkájának értékelése 
 

A szakágvezető edzők személyének kiválasztása sikeres volt. Olyan szakemberek 
kerültek a szakágak élére, akik edzői pályafutásuk alatt bebizonyították, hogy mind az 
utánpótlás-nevelésben, mind a felnőttkori eredményességben megalapozott a tudásuk, így van 
tekintélyük az edzői és versenyzői közösségben. 

Munkájuk nem csupán az edzőtáborok, felmérések és közös edzések levezénylésére 
irányul, hanem sok egyéb kötelezettségük is van: 

- éves Héraklész és felkészülési program, valamint egyéni edzéstervek kidolgozása; 
- az egyes események szakmai előkészítése; 
- az egyes programok után írásos anyagok elkészítése (értékelések); 
- edzésvezetések a közös programokon kívül; 
- országjárás, a szakosztályi munka ellenőrzése és segítése (ezt egyre jobban 

igénylik a kollégák). 
A szakágvezetők munkája egyre inkább elismert, segítségüket mind több kolléga 

keresi, így egyes vezetőink feladata jelentősen megnőtt. 
 

 
f. Eredmények 

 
A fiatal korosztályban, tizenöt-tizenhat évesek között több olyan jelentős 

eredményjavulás történt, amelyek nem egyszer még az edzőket is meglepték és remélhető, 
hogy ez az eredményesség évek múlva nemzetközileg is megmutatkozik. 
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B. Birkózás 

 
a. A program általános megítélése 

 
2002-ben folytatva a programon belüli folyamatos munkát a közös edzések, 

edzőtáborok szemléletváltást hoztak a sportág utánpótlás-nevelésében. A szakosztályokban 
dolgozó edzők érezték, hogy a szervezett, átgondolt és államilag finanszírozott program 
hatalmas előrelépést jelenthet versenyzőik számára. Az elmúlt, vagyis a program előtti 
időszakban a fiatal versenyzők edzőtáboroztatása a minimális időre csökkent (világversenyek 
előtt két hét). Edzésnapjaik száma nem haladta meg a heti négy napot, ami évi kb. százötven 
edzést jelentett. 2002-ben évben a Héraklész edzőtáboroknak köszönhetően ez a szám 
nyolcvan-száz edzéssel növekedett. A szakmai munkával eltöltött idő természetesen a 
minőség emelkedését is eredményezte. 

b. A tervezett programok megvalósítása 
 
2002-ben tizenegy edzőtábort szervezett a sportág. A felkészülési időszakot sikerült 

lefedni a táborokkal és a világversenyek előtti időt hosszabb felkészüléssel eltölteni. A 
táborok lehetőséget adtak szorosabb személyes kapcsolatok kialakítására, ezzel erősítve a 
versenyzők pszichés, mentális állapotát. Az előrelépést mi sem bizonyítja jobban, mint a 
korosztályos világversenyeken elért két arany- és egy bronzérem, valamint a további 
helyezések. Sajnos voltak olyan versenyzők, akik nem éltek a program adta lehetőséggel, ők 
2003-ban kikerülnek a keretből. 

 

Birkózás                                                                               
Edzőtáborban eltöltött idő (fő/nap)
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c. Szervezési és anyagi kérdések, problémák 
 

Ahhoz, hogy egész évben folyamatosan lehessen edzőtáborozni, olyan helyszíneket is 
igénybe kellett venni, amelyek olcsóbbak, mint a központi edzőtáborok. Természetesen a 
legjobb lehetőségek a központi edzőtáborokban adódtak, így a jövőben is elsősorban ezeket 
veszi majd igénybe a sportág.  
 

d. A felmérések tapasztalatai 
 

A felméréseket valamennyi versenyző elvégezte. Ennek értékelése szóban nagyrészt 
megtörtént, mindenképpen szükséges azonban az írásos értékelések elkészítése is. Az 
értékelések alapján elmondható, hogy a programban szereplő birkózók mind pszichés, mind 
motivációs téren jó úton haladnak. A sportág kérése a legkiválóbb kerettagok további, 
mélyebb felmérésének biztosítása. 

 
e. A sportolók kiválasztása és létszáma 

 
A sportolók kiválasztása jól sikerült, hiszen a korosztályos válogatottak a keretből 

kerültek ki. 2003-ban a szövetség a lányok létszámának emelését kéri. 

 

 
f. Az edzők munkájának értékelése 

 
A két főállású edző, Struhács György és Bacsa Ferenc vezeti a „Mr. Tus” 

Birkózóiskola edzéseit heti hét alkalommal, továbbá irányítja az összetartó edzőtáborok 
munkáját. Iskolai munkájukat Takács Ferenc heti négy edzéssel segíti. A Héraklész 
programban szereplő edzők, Sike András, Nagy Lajos és Vámos Péter heti egy edzést tartanak 
(szerdán kötöttfogás és lány, csütörtökön szabadfogás), ezenkívül az edzőtáborok szakmai 
munkájában vesznek részt. A jövedelem arányos az elvégzett munkával. 
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C. Judo 
 

a. A program általános megítélése 
 

A sportág a kezdetektől aktív részese volt a Héraklész program elindításának és a 
lefektetett alapelvek megvalósításának. 

A programba bekerült és a bennmaradásért küzdő fiatalok óriási erőfeszítéseket tettek 
a lehető legjobb felkészülési lehetőségek megragadásáért (központi táborok). 

A programba be nem került sportolók a kerethez tartozást kiváltságos helyzetnek 
tartják és szemmel láthatóan arra törekednek, hogy bekerüljenek. Az összetartásokon – a 
serdülő fiúknál hat, az ifiknél hét versenyző volt a Héraklész program tagja – negyven-ötven 
versenyző is megjelent, így a rendszeres hétvégi találkozás komoly mozgósító erőt jelentett. A 
szövetség a sportágban 2000 elejétől középtávú utánpótlás-nevelési fejlesztési programot 
indított el (ez kb. 2008-ig két olimpiai ciklust ölel fel), amely a program elvi és anyagi 
támogatása nélkül csak nagy nehézségek árán kezdődhetett volna el. 

Az előző programok (Sydney 2000, Athén 2004) egyedi, egy-egy versenyzőre 
koncentráló segítségadását túllépve ez a nagyobb létszámot érintő támogatás megmozgatta az 
utánpótlás körül kialakult „állóvizet”. 

A leglényegesebb változást a programban részvevő edzők kézzelfogható, kiemelkedő 
támogatása hozta. A megfelelően honorált edzőktől így már megkövetelhető a magas fokú, 
odaadó, minőségi munka. 

 
b. Az éves program megvalósulása 

 
Az éves táborok, összetartások idejéből és létszámából kitűnik, hogy minden 

korcsoportnál (serdülő, ifi, junior) és mind a két nemnél kihasználták a sportág 
versenyrendszeréből és az iskolai elfoglaltságokból adódó összevonási lehetőségeket. Szinte 
havi rendszerességgel tartottak egy-két tábort és összetartást. Az összetartások magját a 
programban szereplő sportolók adták, de egyesületi, illetve szövetségi költségen is több 
sportoló vett részt. A közös edzések hatása szinte kézzelfogható a technikai fejlődés területén. 
A versenyzők közös felkészülése mellett felbecsülhetetlen értékű az a tény, hogy a klubok 
edzői is részt vettek (néha tevékenyen is) a közös edzéseken! A jól előkészített és levezetett 
edzések hatására ugyanis szemléletmódjukban is megváltoznak a kollégák. 

A jól előkészített, kiváló partnerállományt felvonultató, „esztétikus” környezetben 
megrendezett programokra szívesen áldoznak anyagiakat is, mert érzik, hogy ez 
„megtérülhet”. 

A keretedzések helyszínei közül Budapesten volt a legnagyobb a részvételi arány. 
Ezért is erősödött fel egy fővárosi központi sportági bázis (a Népstadionon belüli szállás, 
étkezés, terem) létrehozásának igénye! 

A különböző célból és szakmai elvárásokból szervezett vidéki programok közül azok 
voltak hasznosabbak, ahol a tábor több mint négy-öt napos volt. Ide érdemesebb volt – a 
közlekedés és a szállás költségeit vállalva – a nem kerettag edzőpartnereknek is elutaznia.  

Az összetartások és edzőtáborok legnagyobb akadálya az utazási költségek biztosítása. 
A száz kilométert is meghaladó utazások anyagi és időbeli terhe csökkenti a szakmai 
előmenetel hasznosságának reális megítélését. 
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c. A szakmai és fizikai képesség felmérése 
 

Az év elején kiválasztott versenyzőknek nagyon hamar nemzetközi megméretéseken 
kellett kiharcolniuk a jogot, hogy indulhassanak az év kiemelkedő programjain (EORV, ifi 
EB, junior VB, EB). Az év elején induló és rendkívül bőséges versenyprogram főleg a 
technikai tudás mérését helyezte előtérbe. Ezek a vizsgálatok részben szubjektív alapon álltak, 
az eredmények azonban igazolták a felmérő edzők döntéseit is. 

A fizikai tesztek bizonyították azt a feltevést, hogy egyes szakosztályoknál nem 
tudnak, vagy nem is akarnak egyes, a sportág számára nélkülözhetetlen fizikai képességeket 
fejleszteni, illetve a sportág szempontjából teljesen közömbös képességeket preferálták. 

A közösen kidolgozott és azonos elbírálású tesztek bevezetését a következő évre 
tervezi a sportág. 

 
d. Kiválasztás és létszám 

  
A sportág létszámgondokkal küzd a programba került korosztályok száma és 

megoszlása miatt, ötvenhárom versenyző ugyanis ötvenegy súlycsoportra oszlik el. Ez azt 
jelenti, hogy bár „partnerigényes” sportág a judo, mégsem jut pár minden versenyzőnek, 
nemhogy két-három partner is kerüljön edzésenként! Ezért kéri a sportág a Héraklész program 
vezetését, hogy emelje legalább hetven főre a résztvevők létszámát. 

A szűk választási lehetőségek miatt valóban csak a legeredményesebb sportolók 
kerülhetnek a programba. 

 

Judo                                                                                      
Edzőtáborban eltöltött idő (fő/nap)
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e. Az edzők munkájának értékelése 
 

A programban egy főfoglalkozású vezetőedző (szakedző, testnevelő tanár) és hat 
szerződéses kolléga (három szakedző, egy testnevelő, egy harmadéves szakedző hallgató és 
egy társadalmi edző) dolgozik. A fiú serdülő, ifi és junior korcsoportokkal egy-egy edző  
foglalkozik a szövetségi kapitány és a sportági programfelelős irányításával. 
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A női vonalat összevontan egy kolléga a női szövetségi kapitánnyal közösen és a 
programfelelős felügyeletével működteti. A szövetség szükségét érzi, hogy a női judó 
fejlesztése érdekében, „pozitív diszkriminációt” alkalmazva újabb szerződéses edzőt állítsunk 
a programba. 

Két (regionális) edzőkolléga ettől eltérően (a győri a lányoknak jobban besegítve, a 
debreceni a fiú vonalat erősítve), de az egész régiós kiválasztást figyelembe véve 
tevékenykedik, elfoglaltságuk szorosan behatárolt. A heti két központi keretedzést, illetve a 
regionális edzést megtartva, a korosztályi edzők programját segítve (havi egy-két összetartás, 
illetve tábor) közös edzőtáborokban vesznek részt. 

A regionális edzők feladata az is, hogy közös edzéseket és összetartásokat 
szervezzenek a környező országok hasonló korú és nemű sportolóival. Ez tavaly indult és 
érezhetően jól működik. Kiemelkedően sikeres volt a hat környező ország magyar fiataljaival 
Debrecenben megszervezett közös edzőtábor. 

A sportágban kiemelkedő javadalmazásnak számító bérek is sarkallják a kollégákat a 
minőségi munka megszervezésére és elvégeztetésére.  

A világversenyeken (EORV, ifi EB, junior VB, EB) megszerzett eredmények 
kilencvenöt százalékát a programban kiválasztott sportolók érték el. 

 
f. Javaslatok és elképzelések 

 

A sportág szeretné, ha a résztvevők létszáma elérné a 
hetven főt, vagy alkalmanként, esetleg a kiemelkedő táborozásokon (egy-egy alkalommal) a 
„várólistások” is részt vehetnének. A meglévők mellett egy-egy olyan helyet is szeretnének 
edzésközpontnak jelölni, ahol ugyan nincs fizetett programedző, egy magasan kvalifikált és 
eredményes edző azonban mégis megtarthatná a közös edzéseket (pl. Kecskemét). 

A Csillagprogram beindulása nagy lendületet adhatna a fiatal felnőtt és már 
eredményeket elért sportolók megtartásában. A Csillagprogram működése az U23 hazai és 
nemzetközi programot is ösztönzözhetné. 

A sportorvoslás kérdése is felvetődik a program tökéletes működtetése érdekében. A 
fiatal sportolókat a sportági keretorvosok még nem tekintik külön elbírálás alá tartozóknak, 
így a sportorvoslás rendszerébe bekerülve napokig, sőt akár hetekig is várniuk kell 
problémáik elintézésére. Így viszont kiesnek a rendszeres, tervezett munkából! A fiatal 
tehetségek problémáit külön kinevezett sportorvosi csoporttal kellene figyelni. 

A „súlycsoportos” sportágak egyéni gondja a súly tartása, a fogyasztás, illetve az 
izomzat növelése a megengedett teljesítménynövelő szerek segítségével. A roboráló 
táplálékkiegészítők közé ezen szereket (protein, Q10, CLA, L. karnitin, kreatin stb.) is fel 
kellene venni, hogy támogatni lehessen a rászorulókat. 
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D. Kajak-kenu 
 
 

a. A program általános megítélése 
 

A Héraklész program 2001. őszi indulása jelentős pezsgést indított el a magyar 
versenysport utánpótlás-nevelésében. Természetesen így történt ez a kajak-kenu sportban is, a 
sportág számára azonban ez nem új rendszert és ezzel kapcsolatos irányváltást jelentett, 
hanem egy, a szövetség elfogadott sportágfejlesztési programjában megfogalmazott szakmai 
elképzelés biztos hátterét. 

 
A kajak-kenu szövetség ezért a Héraklész programot már az indulásakor komplex 

sportági utánpótlás-fejlesztési projektként definiálta, amely csak akkor lehet hatékony, ha 
szervezeti struktúrájában egységes rendszerként kezeli a teljes sportági utánpótlás-nevelést, 
forrásoldalon pedig ötvözi a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, a Wesselényi Alapítvány, a 
GYISM, a MOB és az MKKSZ e célra adott támogatásait. 

Ennek tudatában az MKKSZ a program elindulása óta folyamatosan érvel a 
Csillagprogram mielőbbi elindulásáért és e korosztályt hallgatólagosan már ebben az évben is 
integrálta a programba, másrészről saját forrásaiból elindította a kölyök válogatott keretet, 
amely egyik fontos, de csak részeleme a reményeink szerint 2003-ban startoló 
Alapprogramnak. 

 
A fentiek alapján elmondható, hogy szervezetileg a program egyik legfontosabb 

erénye, hogy egy minisztériumi szintről indított, központi intézményi háttérrel működtetett 
struktúra úgy tudott integrálódni egy sportág vérkeringésébe, hogy az kezdetektől fogva száz 
százalékos támogatottságot élvez, illetve olyan biztos hátteret és infrastruktúrát biztosított, 
amelyre felfűzhetők azok a sportágspecifikus kezdeményezések, amelyek egy-egy sportág – 
korrekt számokon alapuló helyzetelemzéseiből levezetett – utánpótlás-nevelésben rejlő 
kihívásaira a leghatékonyabb válaszokat adhatják. 
 

A program által indikált legfontosabb pozitívumok: 
– végérvényesen kialakult az utánpótlás válogatottkeretek rendszere, amely 
biztosítéka az egymásra épülő, egységes szakmai munkának; 
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– a négy válogatott keret felállásával összesen csaknem kétszáz fiatal került a 
szövetség látókörébe és integrálódhat egy tudatos tehetségkutató-
tehetségmenedzselő programba; 
– finomodtak a válogatott keretek közötti éles határvonalak, ugyanakkor erősödött 
az egyes szakágak önállósága, amely egy tudatosabb szakágspecifikus képzési 
rendszer lehetőségét vetíti elő; 
– erősödött az egyes szakágakban dolgozó edzők közötti párbeszéd, amely 
lényegesen növelte a hatékonyságot és hosszú távon segítheti az egyes szakágak 
belső kihívásainak hatékonyabb kezelését; 
– nagyságrendekkel nőtt az egy főre jutó edzőtábori napok száma, az előző 
évekhez képest jelentősen többen jutottak el a kifejezetten minőségi 
szolgáltatásokat nyújtó központi edzőtáborokba; 
– a rövid, két-három napos összetartások növelték a felkészülés hatékonyságát, a 
„száraz” felkészülési időszakokban pedig oldották a monotóniát; 
– az egy napos „nyílt” rendezvények lehetőséget biztosítottak a nem Héraklész 
tagoknak a kontrollra és még inkább növelték a program presztízsét (a 2002 
novemberében a Héraklész-Ősz programsorozat elemeként megtartott Királyrét-
Hideghegy futáson több mint háromszáz versenyző vett részt); 
– A héraklészes edzői státuszok és a Wesselényi ösztöndíj kiszélesítése növelte az 
utánpótlás edzői szakma presztízsét és talán lassítja, illetve megállítja az edzők 
elsősorban egzisztenciális és a távlati perspektíva hiánya miatti elvándorlását; 
– a program rendkívül hatékony központi kommunikációja jelentősen növelte a 
kajak-kenu utánpótlás megjelenési lehetőségét az írott médiumokban (Nemzeti 
Sport, Sztársport). 

 
Amit csak részben sikerült megvalósítani: 

- nem sikerült egységesen kialakítani egy fizikai felmérési rendszert, a változás 
szele ugyan már érződött a 2002. november 24-i Héraklész-Ősz keretében 
megrendezett Cooper-teszten és úszásfelmérésen, ezt a téli felkészülési 
időszakban további két alkalom követi; 

- az antropometriai és pszichológiai teszt mellett nem sikerült lebonyolítani a 
teljes keret spiroergometriás vizsgálatát, ezt ezen a télen mindenképpen pótolni 
szükséges, amit az U23 és ifjúsági keretnél egy egész éves program szerinti 
folyamatos kontrollnak kell követnie; 

- gyakoribbá kell tenni a Héraklész edzői csapat közös megbeszéléseit, amelyek 
2002-ben többnyire csak az edzőtáborokra koncentrálódtak. 

 
b. A 2002. évi program értékelése 

 
A Héraklész program által integrált válogatott keretek 2002-ben az előzetesen 

elfogadott felkészülési és versenyeztetési programnak megfelelően egy rendkívül gazdag, 
ugyanakkor a program adottságait kihasználva az előző évekhez képest rendhagyó programot 
bonyolítottak le. A válogatott versenyzők előtt három jelentős kihívás állt. A hagyományos 
ifjúsági EB idén kiegészült az U23 EB-vel, ami különösen megnövelte az e korosztályra 
irányuló figyelmet, a Maratón Világbajnokságra a rendkívüli árvízhelyzet miatt csak 
kifejezetten későn, szeptember végén került sor Spanyolországban és már rutinfeladatként 
zárta a sort az EORV, amelyen a sportág minden eddiginél nagyobb és eredményesebb 
csapattal vett részt. 

A Magyar Köztársaságot képviselő válogatott versenyzők ezen a négy eseményen 
összesen huszonhét arany-, huszonegy ezüst- és tizennégy bronzérmet szereztek! 
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c. A versenyzők 

 
A versenyzői állomány megegyezik az előző évben lefektetett válogatási elvek szerint 

kialakított serdülő, ifjúsági és U23 válogatott kerettel. A keretekbe az előző évi nemzetközi 
versenyeken és a válogató versenyeken nyújtott teljesítmény alapján lehetett kvalifikálni. 

 
ffi k. női k. kenu  összesen 

 
U23 válogatott keret – Csillag program 16 fő 10 fő   9 fő  35 fő 
Ifjúsági válogatott keret – Bajnok A   16 fő 11 fő 17 fő  44 fő 
Serdülő válogatott keret – Bajnok B  16 fő 15 fő 13 fő  44 fő 
 
Egyesület szerinti megoszlás 
KSI SE     9 fő 8 fő 7 fő  24 fő 
Lágymányos     2 fő 6 fő 6 fő  14 fő 
Győr      3 fő 3 fő 6 fő  12 fő 

ffi k. női k. kenu  összesen 
 
MTK      4 fő 6 fő   10 fő 
Vác      5 fő  3 fő  8 fő 
Dunaferr      5 fő 2 fő  7 fő 
Szeged      2 fő  4 fő  6 fő 
MULTI SE     3 fő 3 fő   6 fő 
Mezőgép     3 fő 1 fő 1 fő  5 fő 
VVSI SE     4 fő  1 fő  5 fő 
Göd SE     4 fő    4 fő 
UTE        4 fő  4 fő 
Honvéd     2 fő  1 fő  3 fő 
Tiszaújváros     2 fő 1 fő   3 fő 
ATOM SE     2 fő    2 fő 
Tolnatext      2 fő   2 fő 
BKV        2 fő  2 fő 
BSE        2 fő  2 fő 
Csepel      1 fő    1 fő 
Szarvas     1 fő    1 fő 
Szob      1 fő    1 fő 
Békés      1 fő    1 fő 
Kanizsa      1 fő   1 fő 
 
Budapest – vidék megoszlás  
   

Budapest Vidék 
Összesen:  66 fő  58 fő 
férfi kajak:  21 fő  28 fő 
kenu:   22 fő  17 fő 
női kajak:  23 fő  13fő 
 
Sportági régiók szerinti megoszlás   
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Budapest Duna régió Tisza régió 
Összesen:  66 fő  42 fő  16 fő 
férfi kajak:  21 fő  19 fő    9 fő 
kenu:   22 fő  12 fő    5 fő 
női kajak:  23 fő  11 fő    2 fő 
 

d. A szakemberek 
 

A szakemberek kiválasztásánál két szempontot vettek figyelembe: egyrészt a régi 
elveknek megfelelően legyen meghatározó versenyzője valamelyik válogatott keretnek, 
másrészt lehetőleg olyan integratív személyiség legyen, aki szakági vezetőként képes az 
egyesületi érdekeken felülemelkedve egy teljes szakág munkáját irányítani és minden 
versenyzővel érdemei szerint foglalkozni. 
 
1. Férfi kajak szakág 
 

A létszámában legnagyobb szakághoz három edzőt jelöltek ki. Tóth László az utóbbi 
években meghatározó edzője lett az utánpótlás férfi szakágnak, versenyzői sorra érmekkel 
tértek haza a nemzetközi versenyekről. 2002-ben igazolta a hozzá fűzött reményeket, 
meghatározó része volt az Ifi EB és U23 EB kitűnő szereplésében és abban, hogy a szakághoz 
tartozó edzők egészséges rivalizáció mellett tényleg a lehető legjobb csapatokat igyekeztek 
összeállítani. A táborokban egész évben száz százalékos volt a részvétel, sőt gyakran 
csatlakoztak külsős versenyzők és edzők is a felkészüléshez, amelynek eredményeként nem 
Héraklész tagok, így például Mónus Erik és Sík Márton is szerephez jutottak az ifi EB-n. 
Völgyi Péter az eggyel fiatalabb versenyzői generáció trénere. Keze alatt ebben az évben 
rendkívül markánsan rajzolódott ki egy új, több egyesület versenyzőjét magában foglaló 
csapat, amely nem kis meglepetésre mind a két négyes szám indulási jogát elnyerte az EB-n, 
ez már mindenképpen az új program megnövelt közös edzéseinek és összetartásainak 
köszönhető. A program egyik legnagyobb érdeme lehet, hogy védettséget adva a két edző 
által irányított korosztály versenyzőinek és a hozzájuk kapcsolódó klubedzőknek 
megteremtődhetnek a feltételek arra, hogy egy-két fiatal versenyző már az elkövetkezendő két 
évben markánsan helyet követeljen magának a mostani „menők” között, az olimpia után 
pedig innen kerüljön majd ki egy egységes, jó szellemű őrségváltó csapat. Csathó Józsefné 
feladatot kapott a kölyök válogatott elindítására és ezzel párhuzamosan a kiválasztást segítő 
program kidolgozására is. Munkája eredményeként kialakult egy csaknem hatvanfős keret, 
amely jelentős „merítési” lehetőséget kínál a Bajnokprogramnak, illetve lehetővé teszi, hogy a 
tehetséggondozás már a tizenhárom-tizennégy éves korosztálynál elinduljon. A keret új 
szellemű munkájában nem a versengés és az eredménycentrikusság jellemző, hanem egy 
szisztematikus képzési rend elindítása, az éves munkához tartozó képzési elemek szakszerű 
elsajátítása (úszás, futás, gimnasztika, kajak-technika) és tartalmas, a játékos elemeket sem 
nélkülöző közös táborok szervezése. A keret körül kialakult egy fiatal edzői generáció, 
amelynek a megtartása és ösztönzése a sportág egyik legfontosabb feladata az elkövetkezendő 
időszakban. 
 
2. Női kajak szakág 
 

A női kajak szakág jelentősen átalakult ez elmúlt években. Ennek egyik legfontosabb 
eleme, hogy gyakorlatilag megszűntek a csak női csoportok, a kajakos edzők nagy része 
vegyes csoporttal foglakozik. A másik fontos tény, hogy a felnőtt női szakágban erős 
monopólium alakult ki Fábián Lászlóné vezetésével, ami azt jelenti, hogy a felnőtt női szakág 
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összes versenyzője nála készül és most már évek óta tendencia, hogy az év maghatározó ifi 
versenyzői az ifi kor után nála folytatják pályafutásukat. Az ifi korosztály hasonlóan 
meghatározó csoportja Simon Miklóshoz kötődik, aki még egyike azon keveseknek, akik csak 
női csapattal dolgoznak. Versenyzői gyakorlatilag 1999 óta meghatározó szereplői a 
világversenyeknek és a jövő fiatal tehetségei is nagy számban készülnek nála, ezért 
gyakorlatilag automatikus volt az ő és a vele szorosan együtt dolgozó Agócs Mihály felkérése 
a női szakág vezetésére. Az egész éves munkára – ahogy azt a későbbiekben ők is 
megfogalmazzák – jellemző volt a szakági összmunka, a táborok végig maximális részvétel 
mellett zajlottak. Szoros kapcsolat alakult ki a Mikolás Tibor vezette MTK-s műhellyel és 
egészséges rivalizáció mellett hasznos együttműködés alakult ki a győri és tolnai csapattal is. 

Az idei EB- és EORV-eredmények, illetve a felmérések egyértelműen azt igazolják, 
hogy ha szűk létszámú is, mégis rendkívül markáns és tehetséges versenyzői gárda „menetel” 
felfelé. Ők méltán léphetnek a jelenleg világraszóló sikereket elérő női élcsapat nyomdokaiba. 
 
3. Kenu szakág 
 

Talán a kenu szakágnál érvényesült legjobban, hogy olyan szakembert kérjünk fel a 
program vezetésére, aki nem csupán versenyzői, hanem tapasztalata és tekintélye révén is 
irányítója lehet egy szakágnak. Soltész Árpád mesteredző roppant hálátlan feladatot kapott, 
hiszen évek óta óriási probléma, hogy nem alakul ki egy igazán markáns őrségváltó csapat, 
aki Kolonics, Pulai és a többiek nyomdokaiba léphet. Weisz Róberttel közösen nagy lépést 
tettek előre 2002-ben. Sikerült a táborok és összetartások által egységbe kovácsolni ezt a 
sajnos évről évre szűkülő szakágat és egyfajta pezsgést elindítani a szakmai munkában. Az 
igazi eredmények nem jönnek még azonnal, de talán elkezdődött egy olyan pozitív folyamat, 
amely hathatós szövetségi támogatással megállíthatja a további eróziót, illetve lassú minőségi 
és létszámnövekedést indíthat el a szakágban. A következő években fontos, hogy a programon 
belül az erőforrások csoportosításánál pozitív diszkrimináció érvényesüljön a kenus 
szakágnál. 

 
4. Összegzés 

 
A szakemberek kiválasztása jól sikerült, lassan ők is kezdik érezni, hogy ez a feladat 

többet jelent egy hagyományos szakági edzői megbízatásnál valamelyik válogatott keret 
mellett. Rendkívül fontos feladat, hogy a Héraklész-szakemberek meghatározó funkciót 
töltsenek be a szakágukban zajló folyamatok feltérképezésében és maguk is hatékony szerepet 
vállaljanak a sportágfejlesztési programok kimunkálásában és gyakorlati megvalósításában. 

Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a programnak továbbra is meghatározó mértékben 
építenie kell a klubokban zajló műhelymunkára és az ott tevékenykedő edzőkre, továbbá a 
hangsúlyt a Héraklész-edzők által vezetett team-munkára kell helyezni, amelyben a külsős 
edzők egyenrangú partnerként tevékenykednek és részesülnek az elismerésben. Az ő 
munkájukat – ahogy eddig is – a Weselényi-ösztöndíjrendszeren kell segíteni, amelyet 
véleményünk szerint ki kell szélesíteni az utánpótlásedzők körére. 
 

e. Az éves felkészülési program értékelése 
 
1. Női kajak szakág 
 

Szakembereink folyamatosan törekedtek a programban résztvevő versenyzők állandó 
foglalkoztatására. A felkészülés során a táborok közötti időszakban is igyekeztek lehetőséget 
találni a közös edzésekre a versenyzőkkel, illetve edzőikkel konzultálva. Ezt az MTK és a 
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KSI SE lányainak sikerült a leghatékonyabban megvalósítani, amit valószínűleg a két klub 
fizikai és szakmai elképzeléseiben megjelenő „közelségnek” lehetett leginkább tulajdonítani. 
Érdekes módon ez az együttműködés megmaradt a válogatókig, illetve a csapathajók 
kialakításáig, ami rendkívül eredményes szerepléshez vezetett mind a válogatókon, mind az 
Európa Bajnokságon. 

2001-02 –ben hat, a „Héraklész-program” által finanszírozott tábort szerveztek.  A 
táborok  céljai a következők voltak: 

– „összetartás”; 
– általános és sportágspecifikus fizikai felmérések; 
– az év fő versenyeire (junior, illetve ifi EB, EORV és maratón VB) megtalálni a 
fizikailag és pszichikailag alkalmas versenyzők optimálisan bő, nyolc-tizenkét fős 
csapatát; 
– csapathajók kialakítása. 

Összességében elmondható, hogy a fent leírt célkitűzéseket szinte maradéktalanul 
sikerült teljesíteni. 

Mindez statisztikai adatokkal is alátámasztott, a program „beválása” ötvenhat 
százalékos (a programban foglalkoztatottak ennyi százalékban jutottak ki a nemzetközi 
versenyekre) – ez a szám egyértelműen a program rövid távú hatékonyságát igazolja. 

Ami még ennél is fontosabb, hogy sikerült egy olyan rivalizációs folyamatot 
beindítani, amely segítette az ifi élmezőnyben résztvevő, nyolc-tizenkét versenyző egymáshoz 
való felzárkózását és teljesítményük nemzetközi mércével is kiválónak mondható javulását 
(lásd EORV-jegyzőkönyv). 
 

Az élcsoport két nagyobb egységre „tagozódott” a versenyévad alatt félig spontán, 
félig tudatosan kialakult érdekek mentén: az MTK – KSI SE – Dunaferr, illetve a GYV SE – 
Tolnatex – Tiszaújváros versenyzői által alkotott csoportokra. 

Elmondható, hogy az év elejétől a válogatókig az edzők közötti viszony 
kiegyensúlyozott és együttműködésre kész volt (a „Héraklész-táborok” részvételi aránya 
szinte száz százalékos volt). Később ez egy kicsit megromlott a csapathajók kialakítása során 
felmerült, megfelelő információk hiányából adódó, vélt sérelmek miatt. 

A helyzet megfelelő kezelésével az így kialakult rivalizáció pozitívan szolgálhatja a 
jövő évi hazai válogatók és versenyzők egyéni teljesítményének színvonalát, ami a 
nemzetközi versenyek tekintetében bíztató, mert így az elmúlt évek gyakorlatától eltérően már 
nem csak két-három klasszis küzd majd a kvalifikációért K1-ben, illetve K2-ben. 
Természetesen ez a kiélezettebb helyzet magával hozza majd a nemzetközi esélyesség 
növekedését. 
 
2. Kenu szakág 
 

A 2001 őszétől kezdődő időszakban öt edzőtábort tartottak. 
1. Dunavarsány, 2001. október 29. – november 3. 

Ez volt az első közös táborozás, amelynek során az edzések mellett felmérték a 
csoportot vízen 2000 méteren, valamint fizikális állapotukat (Cooper-futás, 1200 m 
futás, húzódzkodás 30”, fekvenyomás és mellhez húzás 40 kg-al 1’, lábemelés 1’) 

2. Győr, 2001. december 14.–16. 
A rövid, háromnapos program célja az volt, hogy a téli felkészülés közben a 
versenyzők a közös edzések során felmérhessék, hol tartanak a többiekhez képest. 

3. Tata, 2002. január 28.–február 2. 
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Mivel ez a tábor hat napos volt, a fizikai felmérések mellett nagy mennyiségű 
edzésmunkát tudtak elvégezni a téli felkészülési időszak derekán. A munkához és 
pihenéshez nagyon jó környezetet biztosított a Tatai Edzőtábor. 

4. Győr, 2002. március 25.– április 6. 
A két hét alatt a vízi alapozás időszakában törekedtek a lehető legtöbb km 
leevezésére (240 km-t eveztünk), emellett a télen megszerzett erőnlét 
karbantartására is. 

5. Győr, 2002. május 13 - 18. 
A tábor egy hete a közös edzések mellett lehetőséget adott a versenyek 
megkezdése előtt, hogy versenytávokon is mindenki tájékozódjon magáról és a 
többiekről. Elkezdték kipróbálni a párosokat, amelyek a versenyek során 
bizonyították létjogosultságukat. 
 

Tapasztalatok: 
 

Az edzőtáborokba a tapasztalatok szerint szívesen jöttek a versenyzők és az edzők is 
fenntartások nélkül engedték el sportolóikat. A táborokba mindig meghívták valamelyik 
klubedzőt is, akik örömmel vettek részt a közös munkában. Ezzel az edzők közötti 
kapcsolatokat és közös „egyet akarást” is sikerült elmélyíteni. Ennek főként a nemzetközi 
versenyekre való csapatösszeállításnál volt jelentősége, a klubérdekek mellett a válogatott 
érdekeinek elsődleges figyelembevételével. 

Mivel a táborok nyitottak voltak, így nem héraklészes versenyzők is részt vehettek a 
közös programokon saját, vagy egyesületi költségen. Ez is bizonyítja a közös edzésmunka 
igényét a különböző klubokhoz tartozó sportolóknál. 

 
A táborokban végzett munkáról az elutazáskor minden versenyző és edző megkapta az 
összefoglalót, amely tartalmazta: 

– a táborban résztvett versenyzők névsorát, 
– a tábor részletes edzésprogramját, 
– a felmérések eredményeit. 

Táborról–táborra törekedtek arra, hogy a standard felméréseket a lehetőségek szerint 
végezzék el. Ezeket összehasonlítva nyomon lehetett követni a sportolók fejlődését, az 
esetleges stagnálást, illetve romlást valamely számokban. 

 
Az együtt eltöltött idő és a közösen végzett edzések során a gyermekek között szoros 

barátságok alakultak ki. Ennek hatása mutatkozott már a csapathajók kialakításánál is, mikor 
a legtöbb hajóegység nem egyetlen egyesület versenyzőiből alakult ki és ezek az egységek az 
EORV-n már jó eredményeket értek el. A versenyeken a sportolók a versenyszámok között 
sok időt töltöttek el együtt, megbeszélve a tapasztalatokat. 

Voltak olyanok, akik egy-egy versenyszám előtt megkérték a héraklészes edzőt, nézze 
végig a futamukat és mondjon róluk véleményt, értékelje teljesítményüket. Ez a példa 
mutatja, hogy a saját klubedző mellett a sportolók bízhatnak és bíznak is egy „központi” 
edzőben, aki esetleg más szemszögből nézve értékes információkat, tanácsokat adhat a 
gyermekeknek. Ezek lehetnek technikai jellegű vagy edzésmódszertani megállapítások, de 
könnyebben jutnak el a sportolókhoz a sportággal kapcsolatos újdonságok is akár az új 
eszközökről (elsősorban hajóformák, lapátok), illetve a szabályokról és a szervezeti 
változásokról is. 

 
A közösen elvégzett munka, valamint egymás jobb megismerése igazi csapattá 

kovácsolta a csoportot, akik szívesen edzenek egymással akár ellenfélként is, mert így látják, 
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mi az a szint, amit el kell érniük ahhoz, hogy ők lehessenek a legjobbak. Ezt bizonyítják a 
táborokban résztvett versenyzők nemzetközi eredményei is. 
 
3. Férfi kajak szakág 
 

A felkészülés során a táborok közötti időszakban is igyekeztünk lehetőséget találni a 
közös edzésekre a versenyzőkkel, illetve edzőikkel  konzultálva. 

Az első tábort 2001 őszén, október 29-től november 3-ig Dunavarsányban rendeztük 
meg. Ez az edzőtábor is a Héraklész program támogatásával jött létre és nagyon jól segítette a 
következő évi felkészülést. A táborban fel lehetett mérni a versenyzők aktuális edzettségi 
állapotát, a hosszú evezések mellett el lehetett kezdeni az úszó és erőfejlesztő edzéseket, ez 
segítette a kerettagokat az őszi felkészülésről a téli munkára való átállásban. 

Az ezt követő futótáborokban már fizikailag jól felkészült csoportok vettek részt. Két 
csoportra osztva a programban résztvevő versenyzőket, Mátraházán és Vácott szerveztek 
három napos összetartásokat, amelyek fő programja a futás volt. 

Összességében mindkét tábor hatékonynak nevezhető a következő évre előretekintve. 
Januárban sikerült újabb alapozó tábort létrehozni, ahol ismét fel lehetett mérni, ki hol 

tart a felkészülés ezen időszakában. Tatán az egy hét alatt minden feltétel rendelkezésre állt a 
minőségi edzések lebonyolításához. 

A téli edzések lezárását kétnapos fizikai felmérő zárta, amit Budapesten rendeztek 
meg . 

A közös felkészülés az MKKSZ költségén melegvízi edzőtábor keretei között 
folytatódott, amelyet az Európa-bajnokság korai időpontja indokolt. Az olaszországi 
Sabaudián a többször kipróbált, rendkívül kedvező időjárási viszonyok segítették az 
eredményes EB-felkészülést. Itt csoportokat alkotva, egymást folyamatosan tájékoztatva 
lehetett eredményesen dolgozni. 

Az evezések mellett edzőtermekben is lehetett edzeni és a tengerpart is jó terepnek 
bizonyult a futóedzések megtartására. A tábor jó hangulatát elősegítette a kifogástalan 
étkezést és szállást biztosító olasz család vendégszeretete. 

 
A további felkészülés már itthon történt a klubműhelyekben és bár területileg 

megoszlott a kerettagok száma, az edzők folyamatosan együttműködve tájékoztatták egymást 
a felkészülés pillanatnyi helyzetéről. 

A versenyévad elkezdése előtt még egyszer volt lehetőségünk együtt készülni 
Dunavarsányban, ahol már lehetett látni, hogy kik azok a versenyzők, akik várhatóan  a 
gerincét alkotják majd a válogatott keretnek. Itt csoportos foglalkozások mellett heti egy 
felmérő evezést tartva tájékozódtunk a versenyzők felkészültségéről. 

 
A válogatóversenyek után összeállt az EB–re utazó csapat és az egyes indulók mellett 

a csapathajók kialakítására is nagy hangsúlyt lehetett fektetni. Napról–napra erősödött a 
csapaton belüli pozitív versenyszellem, ami már előre jelezte, hogy  a versenyzők megfelelő 
önbizalommal utazhatnak ki az Európa Bajnokságra. 

 
A felkészülés utolsó, dunavarsányi beállító táborában kimért pályán mérhették fel a 

versenyzők csúcsforma közeli állapotát. 
Az Ifi EB-n megszerzett két arany, két ezüst és egy negyedik hely, illetve az U23 EB-

n megszerzett két arany, két ezüst és egy bronz egyértelműen jelzi a felkészülés 
hatékonyságát, valamint a férfi kajak szakág nemzetközi szinten is meghatározó szerepét. 
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Kajak-kenu                                                                                                   
Edzőtáborban eltöltött idő (fő/nap)

6

2 1

10

4
7

30

16

7

11

34

2 1 1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 3 6 11 12 13 14 17 19 23 24 30 32 36
nap

létszám

 
 

f. Javaslatok 
– a felkészülés támogatása az eddigi gyakorlatnak megfelelően; 
– rendszeressé kellene tenni a méréseket, használatba adni a mérési eszközöket 
(pulzusórákat) és segíteni a feldolgozásban; 
– másfél-kétmilliós szabad felhasználású keret, egyéni, elsősorban vidéken felbukkanó 
tehetségek menedzselésére; 
– táplálékkiegészítők az „A” kerettagok részére. 

 
E. Kézilabda 

 
a. Általános értékelés 

 
A kézilabdás utánpótlás-programok megvalósítását – hasonlóan az elmúlt évhez – 

jelentős mértékben a Héraklész program biztosította. 
Azáltal, hogy mindkét nem országos viszonylatú áttekintésére nyílik lehetőség, a 

sportág elvileg minden tehetséges játékost központi táborokban tud foglalkoztatni. 
A tervezett programok csaknem teljes egészében megvalósultak. 
Kivételt csupán a férfi ifjúsági válogatott jelent, ahol a vezetőedző (Buday Ferenc, a 

felnőtt válogatott segítője) más irányú elfoglaltsága miatt kevesebb alkalom nyílt a közös 
munkára. Ez a gond az év második felében megoldódott. Az új edző, Imre Vilmos 
személyében kitűnő, agilis szakember kapcsolódott be a programba. 
 

b. Az éves felkészülési program értékelése 
 

Az edzések, összetartások során kiváló szakmai munka folyt. Az edzők felkészültsége 
megfelelő, a játékosok munkamorálja, teljesítménye kis kivétellel jónak mondható. 

A jövő évtől azonban néhány játékos cseréjét tervezi a sportág, ennek oka a tehetség 
nem elégséges mértéke, az alkati mutatók és esetenként a negatív magatartás. A közös 
összetartások során az elsődleges szempont szemmel láthatóan a csapatépítés. 

Ennek túlzott hangsúlyozása az egyéni értékek fejlesztésében hátrányt jelent. Ez abból 
adódik, hogy a teljesítménykényszer a legfőbb rendező elv az edzésprogram összeállításánál. 
Természetesen ez érthető edzői magatartás, ám a jövőt illetően – ha elfogadjuk a 
teljesítményhordozó egyéniségek kinevelésének elvét – jobban előtérbe kell állítani az egyéni 
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és csoportos képzést, a hibajavítást, a kreativitás fejlesztését. A jelenlegi globális 
csapatfoglalkozások ezt a célt nem szolgálják. 

Kézilabda                                                                                                                  
Edzőtáborban eltöltött napok száma (fő/nap)
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c. Hátráltató tényezők és problémák 

 
A munka hatékonyságát nagyban befolyásolta, hogy nincs állandó műhelye a 

sportágnak, így az összetartások idejének jelentős része utazással telik. 
Szervezési problémák csupán a korábban említett „állandó műhely” hiányából és a 

sportcsarnokok hiányos felszereltségéből adódtak. 
Időnként gondot okozott az egyesületek magatartása, hiszen különböző okokra 

hivatkozva nem engedik a játékosokat edzésre. Ezek az indokok a versenyidőszakban még 
úgy-ahogy elfogadhatóak, nehezen tolerálható azonban a fiatalok visszatartása a nyári 
holtszezonban és az iskolai szünetben. Az egyes eseteket általában jelezték az MKSZ 
vezetőségének, ahonnan azonban hatékonyabb támogatást várnánk el. 
 

d. Mérések és vizsgálatok 
 

A tudományos vizsgálatokon valamennyi csapat részt vett. Az antropometriai és 
pszichikai eredményeket folyamatosan megkapták, a futószalagos spiroergometriás 
vizsgálatok eredményére még vár a sportág.  

 
e. A sportolói keret 
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A sportolókat az egyes csapatok edzői választják ki a területen dolgozó edzőkollégák 

javaslatára. Ezt egészítette ki az úgynevezett posztképző táborok beállítása. Itt olyan alkatilag 
figyelemre méltó fiatalok kapnak helyet, akik a válogatottakban még nem, vagy csak kevés 
lehetőséget kaptak. Erre annál is inkább szükség van, mert egyes válogatott csapatok fizikai 
mutatói elmaradnak a nemzetközi élvonaltól. 

A keretek létszáma csapatonként hivatalosan tizenöt fő. A szövetség azt javasolja, 
hogy emeljék a létszámot húsz főre, ebből az edzők esetenként csupán tizenhat sportolót 
foglalkoztathatnának. Kivételt képeznek a serdülő válogatottak, ahol rugalmasabb 
keretváltoztatási lehetőséget kér a sportág a korosztályra jellemző drasztikus alkati változások 
miatt. Az egyszeri foglalkoztathatók száma azonban náluk is tizenhat fő lenne. 
 
f. Az edzők 

 
Az edzők 2002-es munkáját értékelve megállapíthatjuk, hogy lelkiismeretesen látták el 

feladataikat. Az eredményesség tükrében értékelve a teljesítményeket kiemelkedik a női 
junior válogatott szakembergárdája. Kovács Péter és kollégái munkáját két egymást követő 
kontinensviadalon elért második hely fémjelzi (a tavalyi VB-ezüstérem után az idei EB-n is 
másodikak lettek az orosz válogatott mögött). Különösen az idei döntőben mutatott játékuk 
volt imponáló. Sajnálatos körülményként kell említeni a két litván játékvezető kijelölését erre 
a döntőre. 

A junior fiúknak – bár Tóth László és kollégája vezetésével tisztességesen helytálltak 
az EB-selejtezőn – nem sikerült bejutniuk a lengyelországi döntőbe. Hiába verték meg óriási 
lelkesedéssel a későbbi csoportgyőztes Romániát, a keresztbeverések során kialakult 
gólkülönbség mégis nekik kedvezett. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a legerősebb csapat 
Fehéroroszország volt. 

Az ifjúsági csapatoknak nem volt kontinensviadala 2002-ben, de sok nemzetközi tornán 
és mérkőzésen vettek részt. Serdülő korosztályban nincs kontinensbajnokság, de több 
nemzetközi mérkőzést játszottak. 

Általános kívánalomként jelölték meg a kollégáknak az egyéni és csoportképzés 
gyakoribb alkalmazását, természetesen az eredményesség szem előtt tartása mellett. 
 

g. Javaslatok 
 

Most minden kolléga azonos fizetést kap, a sportág azonban felvetette a magasabb 
képesítésű munkatársak emelt szintű bérezését. Ez növelheti a többiek tanulási kedvét is.  

Az Alapprogramban kijelölendő centrumok pályázati szempontjai: 
– a kézilabdaóra beállítása a hivatalos órarendbe, 

  – a testnevelő tanár képesítése minimum edzői fokozat, 
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  – kézilabdázásra alkalmas tornaterem. 
A szövetség továbbá azt javasolja, hogy az Alapprogram részeként vezessék be a 

szivacslabda körzeti bajnokságot nyolc–tíz évesek számára. 
A Csillagprogram beindítását hasznosnak ítéli a sportág, amennyiben ezen belül 

lehetőség nyílik a csapat rendszeres foglalkoztatására bajnokság keretében, hasonlóan a 
vízilabdázók Héraklész programjához. Természetesen ehhez a ligák támogatása is szükséges. 
Új szolgáltatásként örömmel vennék a táplálékkiegészítőket, a regenerálószereket, valamint az 
engedélyezett izomtömegnövelőket. Kiemelten hangsúlyozta a sportág, hogy legnagyobb 
szükségük egy központi létesítményre lenne, lehetőleg Budapesten, illetve a főváros 
vonzáskörzetében, a közös munka enélkül ugyanis rendkívül nehéz. 

 
 

F. Kosárlabda 
 

a. A program általános megítélése 
 

A sportági szakszövetség feladata, a magyar kosárlabdasportnak pedig több évtizedes 
hagyománya az egyes utánpótlás-válogatottkeretek rendszeres foglalkoztatása. Az egyes 
keretek felkészítése és versenyeztetése rendkívül komoly anyagi terheket rótt az MKOSZ-re 
és ez nagymértékben behatárolta a lehetőségeket is. A Héraklész program beindítása jelentette 
a sportágnak a mai igényeknek megfelelő felkészítést, ezzel biztosítva a legtehetségesebb 
fiatal kosárlabdázók fejlődését és nemzetközi szintre jutását. A Héraklész programban 
résztvevő korosztályos válogatottak felkészülésében a korábbi évekhez képest jóval több 
összetartást, edzőtáborozást valósíthattak meg, az egyes keretek mellé tisztességesen dotált 
edzőket szerződtetett a sportág. A felmérések lehetővé tették a szakemberek számára objektív 
tapasztalatok megszerzését és hasznosítását az edzésmunkában. 

 
b. A megvalósítás értékelése 

 
A program indulásakor, 2001 szeptemberében már készen állt a hazai és nemzetközi 

versenyprogram a 2001–2002-es idényre. Ez azt jelentette, hogy az egyes keretek programját 
ennek megfelelően kellett elkészíteni. Ily módon nagy nehézségekbe ütközött az egyes 
keretek számára megfelelő időpontban összetartási, edzőtáborozási lehetőségeket teremteni. 
Ennek ellenére sikerült egy észszerű, de az elképzeltnél valamivel szűkebb programot 
megvalósítani. A 2002–2003-as idényre a hazai versenynaptárt már a Héraklész programnak 
megfelelően tervezték meg. 

A nemzetközi versenynaptár természetesen a FIBA hatáskörébe tartozik. Az 
utánpótlás-válogatottak versenyrendszerében a serdülőknek (tizenhárom-tizennégy évesek) 
úgynevezett BAM-Passerelle tornákon kell részt venniük, amelyeket zömmel a nyári 
szünidőben rendeznek meg. Ez azt jelenti, hogy a tanév során főleg képzési jellegű 
összetartásokat lehet tartani. A kadettek (tizenöt-tizenhat évesek) minden páratlan évben 
Európa Bajnokságon vehetnek részt, amennyiben az előző esztendőben túljutnak a selejtezőn, 
majd a következő év áprilisában a középdöntőn. Az ifjúságiak (tizenhét-tizennyolc évesek) 
minden páros évben kerülhetnek az európa bajnoki döntőbe, amennyiben a kadettekhez 
hasonlóan túljutnak a selejtezőn és a középdöntőn. 

A fiatalok számára rendkívül fontos a nemzetközi tapasztalatszerzés és nyilvánvalóan 
minden erővel törekedni kell arra, hogy eljussanak a tizenkét csapatos európa bajnoki 
döntőbe. Tehetséges kosarasaink több egyesületből kerülnek a válogatott keretekbe. 
Képzettségük nagymértékben függ az egyesületben végzett képző-nevelő tevékenységtől. A 
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foglalkoztatás aránya a Héraklész program beindulásával ugyan jó irányba változott – ami a 
válogatottbeli lehetőségeket illeti –, mégsem haladja meg az évi tizenöt-húsz százalékot. Ez 
azt jelenti, hogy csak az egyesületi szakosztályokkal történő szoros szakmai együttműködés 
hozhat gyökeres változást a képzés terén. Egyik legfontosabb feladat – felhasználva a 
Héraklész program adta lehetőségeket – felépíteni azt a szakmai összefogást, amely lehetővé 
tenné egy egységes képzési irányvonal megvalósítását. 

Rendkívül sikeresnek bizonyult az a kezdeményezés, amelynek során a rendszeres, 
évenkénti licencszerző továbbképző tanfolyamokat összekapcsolták a Héraklész programmal. 
Ennek keretében 2001 nyarán az utánpótlás-edzők részére három tanfolyamot szerveztek, 
amelyeken a Héraklész programban dolgozó valamennyi edző elméleti és gyakorlati 
előadásokat tartott. 

Az edzőtáborozások jó tapasztalatokat hoztak annak ellenére, hogy azt a lehetőséget, 
amit a központi táborokban való edzések biztosítottak, a rendkívül magas költségek miatt a 
sportág nem tudta kihasználni. A megoldást a gyakorlatnak megfelelően több vidéki kosaras 
központ jelentette, ahol a központi táborokhoz képest hatvan-hatvanöt százalékos költséggel 
lehetett dolgozni. Nagy segítséget jelentene a jövőben, ha a fiatalok egyes időszakokban a 
teljes komfortot nyújtó központi táborokba mehetnének. 

Örömmel tapasztalhattuk, hogy a közös edzéseken és összetartásokon az egyes 
keretekbe meghívott játékosok szinte teljes létszámban megjelentek, e tekintetben alig 
tapasztalhattunk ellenállást az egyesületi szakosztályok részéről.  A tervezett edzésmunkát – 
ha nem is teljes mértékben – el lehetett végezni, gondot jelentett a korábban már említett 
képzettségbeli lemaradás egyes területeken. A rövid (háromnapos) összetartásokon a 
korosztályos igényeknek megfelelően elsősorban az alapvető technikai-taktikai képző 
munkára helyezték a hangsúlyt. Az edzőtáborokban a soron következő versenyre való 
felkészülés kapott nagyobb prioritást. Ugyancsak ezt a célt szolgálták az előkészületi 
nemzetközi mérkőzések, amelyekre részben itthon, részben külföldön került sor. 

A szervezési feladatokat az MKOSZ apparátusával zökkenőmentesen sikerült 
megvalósítani. Úgy tapasztaltuk, hogy e tekintetben a NUPI és a szövetség kapcsolata egyre 
olajozottabban működött. 

A Héraklész programban biztosított anyagi háttér az MKOSZ forrásával kiegészítve 
elegendőnek bizonyult az elképzelések megvalósítására. 

Továbbra sem megoldott azonban a programokkal kapcsolatos útiköltség kérdése. Az 
eddigiek során az MKOSZ vállalta a játékosok és edzők utaztatásának költségeit. Feltétlenül 
tisztázni kell, hogy egy következő időszakban várható-e változás e tekintetben. 
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Kosárlabda                                                             
Edzőtáborban eltöltött napok száma (fő/nap)
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c. A felmérések tapasztalatai 
 

A korszerű edzésmunkához és versenyzéshez elengedhetetlenül szükségesek az 
időszakos felmérések. Rendkívül fontos azonban a megfelelő időzítés és a gyors visszajelzés. 
Kifejezetten fontos lenne a Héraklész programban résztvevő valamennyi sportág felméréseire 
vonatkozó igények időben történő begyűjtése és egy ennek megfelelő program elkészítése. 

Az egyes keretek orvosi felügyeletét is intézményesen kellene rendezni. A jelenlegi 
helyzetben az MKOSZ-ben kizárólag a felnőtt válogatott orvosi felügyelete biztosított. Meg 
kellene oldani – az OTSI segítségével – a kerettagok időszakos orvosi ellenőrzését és a 
klinikai vizsgálatokat is. 

 

d. A sportolók kiválasztása és létszáma 

A tapasztalatok alapján a sportág jellegéből következően nincs szükség „A” és „B” 
keret kijelölésére. A gyakorlat azt igazolta, hogy az életkorban előrehaladva csökkenő 
létszámú keretek foglalkoztatása a legmegfelelőbb (serdülők tizennyolc-húsz, kadettek 
tizenhat-tizennyolc, ifjúságiak tizennégy-tizenhat). A gyakorlatnak megfelelően a tizenegy-
tizenkét évesek körében a széleskörű kiválasztás előbb területi jelleggel, majd fokozatosan 
központosítottan kezdődik meg. 

A fejlődés sajátosságait figyelembe véve természetesen különbség tapasztalható a női 
és a férfi szakág kiválasztási ütemében. 
 

e. Az edzők munkájának értékelése 
 

A Héraklész program női és férfi szakágában három-három edző dolgozott a 
korosztályos válogatott kereteknél „megbízásos szerződéssel”, egy-egy fő szakágvezető 
(referens) pedig főállású munkaviszonyban. 

Mivel a Héraklész program az MKOSZ és a FIBA kialakított verseny-, illetve bajnoki 
programja után indult el, a korosztályos válogatott keret edzőinél eleinte komoly gondot 
okozott a Bajnokprogramhoz való alkalmazkodás. A szervezési és szakmai feladatok 
egyeztetése később már gördülékenyebbé tette a program végrehajtását. A nehézségek a női 
szakágnál jobban jelentkeztek, hiszen számos, a programban résztvevő játékos fiatal kora 
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ellenére az NB I „A” csoportjában játszik. A férfi szakágnál ez nem jelentkezett éles 
problémaként, hiszen itt a fiatalabb korosztályok a résztvevői a programnak. A korosztályos 
válogatottak edzői a problémák ellenére a lehető legtöbbet hozták ki magukból, ebben sokat 
segítettek nekik az MKOSZ által dotált másodedzők. Az edzők munkáját a következő 
szempontok szerint értékelte a szövetség: 

• a korosztályos válogatottak szakmai felkészítése; 
• kosárlabda sportszakmai munka; 
• pedagógiai-pszichológiai munka (érzék); 
• felmérések és azok feldolgozása, beépítése; 
• egyéni képzési programok kialakítása és megvalósítása; 
• az utánpótlás edzőtovábbképzéseken való közreműködés előadóként és 

résztvevőként; 
• kapcsolattartás a korosztályos válogatottakat adó klubokkal, klubedzőkkel és 

vezetőkkel. 
 

A szempontokat a programban résztvevő valamennyi edzőnél egy és tíz közötti 
„osztályzatokkal” értékelték, az összpontszámot a szempontok számával (kilenc) elosztva 
átlagolták és az így kapott értéket (például 7, 88 pont = 78,8 %) százalékosították. 

Ez a százalékpont minden edzőnél jelzi a személyenkénti munka és a jövedelem 
arányosságának az értékét. 

Az edzők értékelése alapján megállapítható, hogy az elmúlt időszakban az egyéni 
képzési programok megtervezése, klubedzőkkel történő egyeztetése és gyakorlati 
megvalósítása területén akadtak problémák. 

Az edzőknél a szakmai munkát segítő felmérések szükségességének elfogadtatása és 
feldolgozása, valamint visszajelzésként azok tapasztalatainak felhasználása jelenthet 
előrelépést a minőségi munkában. 
 

f. Javaslatok új elemek bevezetésére 
 
 
Az MKOSZ a Héraklész programon belül az eddigi 
szakmai programra építve, azok tapasztalatait 
felhasználva a következő „új elemek” bevezetését 
tervezi: 
 
 
 
 
 
 

 
1. Egyéni képzési programok tervezése és megvalósítása 

 
A Héraklész pogramban résztvevő korosztályos válogatottak legtehetségesebb – a 

nemzetközi szintet elérni képes – játékosai részére (keretenként egy-öt fő) a klubedzők 
bevonásával egyéni képzési terv készítése. 

A racionális képzési program megvalósításának tervezett színterei: család, iskola, 
egyesület, NUPI, MKOSZ. Fel kell építeni azokat a játékosokat, akik felnőttként nemzetközi 
szinten a sportág meghatározó egyéniségei lehetnek. 
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2. A szakmai munkához szükséges tudományos háttér fokozott igénybevétele 

 
Szükséges a teljes tudományos munka, a felmérések, próbák, orvosi vizsgálatok, 

pszichológiai gondozás stb. működésének és szervezeti rendjének, valamint intézményi 
hátterének tisztázása (hatáskörök, kapcsolódási pontok, visszajelzés). 

 
3. A sportági utánpótlás edzőtovábbképzés-rendszerének fejlesztése 

 
Felismerve a Héraklész programban rejlő lehetőségeket a sportági utánpótlás 

edzőtovábbképzést a program korosztályos válogatott kereteinek munkájára építve 
„korosztályos edző-továbbképzési programmá” alakították át. 

A NUPI szakembereivel történő előzetes egyeztetés után tervezi a sportág az 
utánpótlás edzőtovábbképzés rendszerének továbbfejlesztését és az ehhez szükséges, a teljes 
utánpótlást felölelő korosztályos képzési program (tanterv) elkészítését. 

 
4. A táplálékkiegészítők és roboráló italok biztosítása 

 
Ennek szükségessége a sportágban két színtéren jelentkezik: egyrészt az egyéni 

képzési program keretén belül a fizikai képzés kiegészítéseként, másrészt a hosszabb 
időtartamú edzőtáborok és a sorozatmérkőzések, versenyek során. 

 
 

G. Ökölvívás 
 

a. A program általános megítélése 
 

Az ökölvívás jövője érdekében a MÖSZ elképzelései között szerepelt a sportág 
újszerű alapokra helyezése, amelyhez a Héraklész program bevezetésétől jelentős szakmai, 
eredményességi és anyagi segítséget kapott. A program elindulása óta kimagasló 
eredményeket ért el a sportág kadet (ifjúsági), junior és felnőtt szinten is. A program 
folytatása alapkövét jelenti a 2008-as és a 2012-es nyári olimpiai játékokra való 
felkészülésnek. 

Tudomásul kell venni, hogy az ökölvívásban a sportág alakul, fejlődik a 
mozgásanyaga. A folyamatos küzdelemben szükségszerűen nő a közel-belharc, amely 
növekvő felkészültséget, jobb fizikai-pszichikai állapotot követel. 
 

b. Felmérések és vizsgálatok 
 

A sportolók sokoldalú felmérése három nagy területre terjedt ki: 
– antropometriai adatok (központi felmérés szerint); 
– általános próbák: 130 m-es vágtafutás, Cooper-teszt, medicinlabda dobása fej 
fölött, mellső fekvőtámasz és hanyattfekvésből felülés; 
– Csak a dinamikusan végzett, megfelelő módon végrehajtott ismétlések 
számítottak, három sorozatban, fél perc szünettel. A végeredményt három 
sorozat adta. 
– Szakmai próbák technikai, taktikai téren: az összes ütésfajta testre fogadása, 
ütések védése, lábmunka, kettős fedezék tudatos alkalmazása, támadás-
védekezés közel-belharcban. 
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Az ütéseket árnyékboxolás közben mérték fel, amelynek során felhívták a figyelmet, 
hogy minden ütésfajtát alkalmazzanak testre és fejre is. Minden ütésfajtát más edző 
osztályozott, egyszerre két versenyző dolgozott. 

A taktikai teszteket kesztyűzés közben végezték, itt is mindent más-más edző 
osztályozott. A látottak mindenképpen tanulságosak voltak, a sportolók keveset ütnek testre, 
viszont a védekezéseket jól használják. 

Az általános próbák eredményei megfelelnek a korosztály adottságainak.  

 
 
 

c. A sportolók kiválasztása és létszáma 
 

A versenyzők kiválasztása a MÖSZ Edzőbizottsága és szakfelügyelő bevonásával 
történt. A keret létszáma húsz fő „A” és húsz fő „B” keretes sportoló. 

„B” keret: azok a sportolók, akik serdülő korú versenyzők, még pályafutásuk elején 
járó tehetséges és sportágat szerető gyermekek. A keret állandó, változtatni nem kellett. 

„A” keret: az ide sorolt versenyzőknél a nyári versenyek után négy helyen kellett 
változtatni leállás vagy fegyelmi okok miatt. 

Az Edzőbizottság az év végi Országos Bajnokság után átértékeli a keretet. A hosszabb 
edzőtáborokban megismertük sportolóink hozzáállását, terhelhetőségét, s így reálisabban 
látszik, kik azok, akiket le kell cserélni. 
 

d. Az edzők munkájának értékelése 
 

A szakmai munkát Svasznek Jenő (KSI SE), Botos András (NYVSC) és Molnár 
László (Kiskunfélegyháza) edzők végzik. 

Az edzők teljesítménymotiváltak, feladatukat jól látták el. A sportolók érdekében 
mindenre és mindenkor volt idejük. A versenyzőkkel közvetlen, baráti légkört alakítottak ki.  

Egységes szakmai irányvonal szerint, felelősséggel végzik munkájukat. 
A központi edzőtáborokon kívül Botos András Nyíregyházán, Molnár László 

Kiskunfélegyházán hetente egyszer tartott edzést a régióhoz tartozó versenyzőknek. 
Több esetben rendelkezésre állt a gondjaikra bízott korosztályválogatott mind hazai, 

mind külföldi versenyein. 
A felkészülést segítő egyéb háttérmunkát ellátták, bár ebben oroszlánrészt Svasznek 

Jenő sportági programvezető végezte. 
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Ökölvívás                                                             
Edzőtáborban eltöltött napok száma  (fő/nap)
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H. Öttusa 
 

a. A program általános megítélése 
 

A magyar öttusa évtizedek óta sikersportágnak számít. EB-n, VB-n, olimpián mindig 
szerepelt versenyzőnk a dobogón.  

Érezhető az a szemlélet, hogy az élsport tartsa el magát, illetve az állami támogatás 
lecsökkentése negatívan éreztette hatását.  

A felszereléseket, az edzéslehetőségeket, az utaztatást egyre nagyobb mértékben 
kellett a szülőknek támogatniuk. 

Kezdett kialakulni az a helyzet, hogy zömében az anyagilag jobban álló szülők 
gyermekei öttusáztak. Természetesen így a tehetséges, de szegényebb szülők gyermekei 
lemorzsolódtak. A Héraklész program indulása óta ez a folyamat megállt és ismét megindult a 
visszaáramlás a sportágba. 
 

b. A tervezett programok megvalósítása 
 

A tervezett edzőtáborok nagy része megvalósult, a színhelyek és az időpontok azonban 
alkalmanként módosultak. A helyszínek változtatását elsősorban az indokolta, hogy Tata nem 
tudott fogadni minden tervezett programot a kért időpontokban, a táborok idejét pedig a 
versenynaptár alakulásához kellett igazítani. Az öttusázók felkészülését egyedül Tata tudja 
maradéktalanul segíteni, hiszen ott minden feltétel megfelelő. Az étkezés, a szállás, a 
létesítmények a legelkényeztetettebb igényeket is kielégítik. A táboron belül található 
létesítmények szükségtelenné teszik az utazást, így rengeteg idő és energia takarítható meg.  
A budapesti edzőtábort úgy szervezték, hogy szinte minden Héraklész programban szereplő 
versenyző részt vehessen rajta. Legnagyobb gondot a vidékiek edzésről-edzésre utaztatása 
jelentette. A székesfehérvári kollégák jóvoltából a versenyzőket mikrobusz szállította. A 
negyven fő résztvételével szervezett tábor lovas és lövőedzéseit rendkívül nehéz volt kellő 
arányban és időben megszervezni. A tapasztalatok alapján a jövőben csak kisebb létszámú, 
könnyen és jól működtethető tábort szabad szervezni. 

A székesfehérvári táborban a pestiek szállítása jelentett megoldandó problémát. 
Szerencsére a székesfehérvári sporttársak ismét segítettek. Itt az edzések száma és minősége 
megfelelő, a szolgáltatások ára azonban rendkívül magas volt. A felmérők, közös edzések a 
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tervezettnél kevesebb alkalommal valósultak meg. A Héraklész programban nyolc évfolyam 
szerepel, így juniorok, ifik, serdülők különböző versenyei és részversenyei lehetetlenné tették 
a hétvégeken a többszöri összetartást és a közös munkát. Hétköznapokon viszont a közös 
vívások mindenki nagy örömére rendszeressé váltak. A közös lovaglások, „pályamenések” 
szintén nagy tetszést arattak. 

Öttusa                                                                                
Edzőtáborban eltöltött idő (fő/nap)
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c. Szervezési és anyagi kérdések, problémák 
 

Az év elején a szervezések még döcögve zajlottak. A pontos információk hiányában 
még a sportági referens sem tudta a konkrét feladatokat, lehetőségeket. A NUPI illetékes 
részlegét sem szervezték még meg, így időnként félreértések is előfordultak. Az első év 
tapasztalatai és tanulságai alapján a szervezés jövőre biztosan gyorsabbá és pontosabbá válik. 
Anyagi lehetőségeink a már említett nagy létszámú és drága edzőtáborok miatt hamar 
kimerültek. A NUPI főigazgatójával történt megbeszélés után konkrét segítséget is kapott a 
sportág a világversenyek előtti táborok finanszírozására. 

 
d. A felmérések tapasztalatai 

 
A pszichológiai felméréseken az öttusázók szinte hiánytalanul megjelentek. A 

teszteket kulturáltan és jól oldották meg. Az értékelések dátumát az egyesületi edzőkkel is 
egyeztették, akik érdeklődve hallgatták tanítványaik produkcióját, illetve értékelését. Az 
élettani felmérések már nem zajlottak ilyen zökkenőmentesen. A hosszabb időtartam miatt 
nehéz volt negyven versenyzőnek és a felmérőknek is megfelelő időpontot találni. Ennek 
ellenére a méréseket elvégezték, a visszajelzés azonban csak egy-két esetben történt meg. 

 
e. A sportolók kiválasztása és létszáma 

 
Az öttusázók kiválasztása pár esettől eltekintve jól sikerült. Gyalog Zoltán, Gyulavári 

Kata, Utcás Katinka iskolai elfoglaltságuk miatt hagyták abba a versenyzést. 
Az év folyamán váratlanul jól szerepelt Prill Katalin, Tóth Eszter és Marton Péter. A 

felsorolt versenyzőkkel 2003-ban feltétlenül korrigálni kell a névsort és körültekintőbben kell 
eljárni. 
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f. Az edzők munkájának értékelése 

 
Takács Péter a vívó szakág felelőse, szervezi és vezeti az edzőtáborok közös vívásait. 

Próbálja az egyre erőszakosabb és rámenős vívásnak megfelelő gyakorlatokat, 
sorozatvívásokat beiktatni a tábori összetartások alatt. Az oldalágról beiskolázott 
versenyzőknek, akik gyorsított vívóoktatáson vettek részt, gyenge lábmunkájukat közös, 
vezényelt gyakorlatokkal próbálja javítani. Fontosabb versenyek után konzultál az 
egyesületek vívómestereivel, megbeszélik a felmerült problémákat. A vívóoktatás 
sajátosságai miatt ahol mester és tanítvány szorosan egymásra van utalva, nem illik 
kívülállónak beleszólnia. Takács Péter így iskolát más egyesülethez tartozóknak csakis külön 
kérésre és egyezetve ad. 

Az elhúzódó versenyidőszak miatt (junior VB szeptember végén) egész nyáron 
„életben” kellett tartani a közös vívólehetőségeket. Ezt nagyban segítette az a sportcsarnoki 
teremlehetőség, amelyet a Héraklész program biztosított. A Héraklész programba később 
bekapcsolódó ifj. Deák Ferenccel a munka miatt szoros a kapcsolatuk, így várhatóan hosszú 
távra biztosított a közös együttműködés, valamint a budapesti és a székesfehérvári 
vívóműhely munkájának még szorosabbá fűzése. 

Ifj. Deák Ferenc a Héraklész program legfiatalabb tagja. Profi vívópályafutás után 
vívómesteri diplomát szerezett a TE-n. A székesfehérvári öttusázóknál rövid idő alatt sikeres 
munkát végzett. A már említett vívóspecialitás miatt megbízása halaszthatatlan volt. A 
székesfehérvári és tatai összetanításokon ő vezeti a foglalkozásokat. Fiatalos vehemenciája az 
egy tusra való víváshoz kifejezetten jótékonyan hat a versenyzőkre. Szuggesztivitásával 
gyorsabban átsegíti a sportolókat az esetleges holtpontokon. 

Móczár Éva a Héraklész programban szereplő öttusázók lovas felkészítéséért felel. 
Ahogy az kijelölésénél várható volt, nőiességével új színfolt „született” az öttusázók kemény 
hangnemű lovardai világában. Alkalmazásával lehetővé vált a fiatalok külön kezelése, 
felnőttek programjaitól való leválasztás, ezzel évtizedek óta fennálló probléma oldódott meg. 
Különösen nagy segítséget jelentett a lány versenyzők felkészítésében. Azokkal a 
versenyzőkkel, akik a soron következő nagy feladatra készültek, külön tudott foglalkozni. Az 
egyéni gyakorlások során olyan lovakat adott a versenyzők alá, hogy speciális feladatokat, 
problémákat gyakorolhattak. Hazai versenyeken, ahol a lovakat is ismeri, olyan jó és 
praktikus tanácsokat ad, amelynek alapján a magyar versenyzők kiemelkedő eredményeket 
érnek el. Jól megmutatkozott ez például a Budapesten rendezett junior EB-n is. Külföldi 
versenyen ez még nem tapasztalható, a fiatalok ugyanis még nem mindig tudják önállóan 
megoldani a nehezebb feladatokat.  

 
Karacs Zsolt nagy tudású szakember, jelenleg is a sportlövő-válogatott biztos tagja. Ez 

előnyt, de egyben hátrányt is jelent, a sorozatos edzőtáborok, illetve hazai és nemzetközi 
versenyek ugyanis gyakran akadályozzák őt a folyamatos munkavégzésben. Munkáját 



 47 

nehezíti, hogy sok fegyver kifejezetten gyenge minőségű és nincs központi lőtér. A közös 
felkészítő táborok nagy részében részt vett. Sokszor konzultált egyesületi edzéseken a 
versenyzőkkel és az edzőkkel, de az említett okok miatt a folyamatosság nem volt 
megoldható. A lövő eredmények javulása egyébként is nehezen mérhető, így azonban szinte 
lehetetlen. A magyar öttusázók sokszor „szállnak el lövészetben”, ezért ezt a szakágat különös 
figyelemmel kell kezelni és erősíteni. 

Hicsák Zsolt az úszófelkészítésért felel. Szintén a fiatalabb szakemberek közé 
sorolható, de sok éve lelkesen végez edzői feladatot, minden edzőtáborban részt vett. A 
felmérőket, közös edzéseket pontosan szervezi és vezeti. Mivel az úszás nem annyira 
érzékeny terület, mint a vívás, az előforduló hibákat bátran javíthatja, természetesen az 
egyesületi edzővel egyeztetve. Sajnos az utóbbi időben elterjedt az a nézet a fiatalok között, 
hogy az úszás nem igazán jól fizet. Ezt azok mondhatják, akik jó úszóalapokkal és jó 
úszóedzőkkel bírnak, mert egy-két edzés kihagyásával, illetve könnyítésével is jól úsznak. 
Azoknál, akiknek nincsen úszómúltjuk, illetve kihagynak edzéseket, akár öt-nyolc 
másodperces romlások is előfordulhatnak. A mai szoros végeredményeknél rendkívül sokat 
számít hatvan-kilencven pont elvesztése. Zsoltnak erre külön hangsúlyt kellett és kell 
fektetnie. 

Deák Ferenc a futó szakág felelőse. A sportág „öreg motorosának” számít, ugyanis 
több mint három évtizede oktatja az öttusázókat. Az öt számból legtöbbet a futással 
foglalkozott, így nem véletlenül látja el a Héraklész program futófeladatait. Munkáját nagy 
hozzáértéssel végzi, rengeteg tapasztalatát beépíti, alkalmazza az edzésmunkában. Az 
öttusázó lányok egy-két kivételtől eltekintve gyengén futnak. Olyan technikai hiányosságokat 
kell pótolni és javítani, ami csak több hónap, esetleg több év után hoz látványos javulást. Sok 
lánynál a megfelelő akaraterő hiányzik, ők ugyanis rendszeresen súlyfelesleggel küzdenek. 
Az edzőtáborokban két-három napig betartják az étkezésre vonatkozó utasításokat, utána 
azonban édességgel, üdítővel, süteménnyel elrontják az addigi eredményt. A fenti 
negatívumok ismeretében Deák Ferencnek bölcsen kell feladatait megoldania. 

 
I. Torna 

 
a. Női torna 

 
1. A program általános megítélése 
 

A sportág történetének folyamatában 1992 és 1998 az utolsó két év, amikor nagy 
világversenyen érmes helyezést ért el. Azóta a női torna színvonalának rohamos emelkedése, 
a sportág világszintű népszerűsödése, illetve a hazai tornaklubok megszűnése és az edzők 
külföldre távozása együtt eredményezte a versenyzői és edzői létszám csökkenését. 

Ebben a helyzetben érkezett – a sportág megítélése szerint –olyan állami segítség a 
Héraklész programmal, amely a tornászok felneveléséhez és megtartásához biztosíthat olyan 
lehetőségeket, amelyek egyesületi szinten nem, vagy nehezen oldhatók meg (tornász és edző 
vonatkozásában is)! 

A női torna – lehetőségeit felmérve – három központban szervezte meg munkáját: 
Békéscsaba, Budapest és Szombathely biztosítja a Bajnokprogram tizenhat fős keretének 
tevékenységét. Az edzéseket hat edző szervezi, köztük egy koreográfus, aki főállásban segíti a 
munkát. Az első félévben a három központban rendszeresen „járt körbe”, majd a második 
félévben munkája kibővült Budapesten még két új színhelyen folyó koreográfiai képzéssel, 
amelyet az Alapprogram tagjai számára biztosít. 
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2. A sportolók kiválasztása 
 

A Héraklész program valamennyi szintjére 2001 decemberében és 2002 februárjában 
elvégzett felmérések alapján kerülhetett be versenyző.  Ez a felmérés tartalmazta a 
kondícionális képességek és az aktív lazaság vizsgálatát, valamint kiegészült a 
versenyeredmények figyelembevételével. Fontos szempontnak számított az alapelemek 
technikai szintjének kontrollálása is. 
 
3. A tervezett programok megvalósítása 
 

A Bajnokprogram tornászai áprilisig havonta két kéten keresztül közösen készültek fel 
Tatán a junior és felnőtt EB-re. 

A közös edzőtábor egységes mozgásképző és erősítő anyagaival elősegítette a 
nagyobb terhelhetőséget. A mindennapos edzésmunkában rendkívül fontos motiváló tényezőt 
jelentett a rivalizálás. Így folyamatosan lehetett követni a versenyzők hozzáállását és az 
elvégzett munka mennyiségét, amelynek regisztrálása egyénileg választott formában 
elvárásként jelentkezett. 

A felkészülés során folyamatosan gondot jelentett a Tornacsarnok és a tatai terem nem 
megfelelő felszereltsége, emiatt nehezebben lehetett edzeni. 

A tornászok leterheltsége nem teszi és tette lehetővé a hétvégi összetartásokat, hiszen 
rendkívül fárasztó elutazni nagy távolságokra, ráadásul az egyesületek tornatermi 
körülményei az oktatáshoz általában megfelelnek, mint a központiak, emellett rendkívül 
költséges sok ember utaztatása. 

Ezért az Alapprogram nagy létszámú gárdája fél évente egy-egy hetes edzőtáboron 
vehet részt. Ennek gyakoribb megszervezésére lenne igény, de ilyen létszámot jó 
körülmények között edzőtáboroztatni a mostani költségvetés mellett lehetetlen. 
 
 

Női torna                                                                  
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A Héraklész program a tornát űző valamennyi sportolót „feltérképezte” és követi 
előrehaladásukat is. A 2002 decemberében megismételt felmérés bizonyítja a versenyzők 
fejlődését. 

Ezt kiegészítendő a versenyzők további szelektálásához és még célirányosabb 
segítéséhez az alkati és pszichológiai felmérés ismétlését és további kiegészítését is igényli a 
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sportág. A sérülések és a betegségek megelőzéséhez a három központban folyamatos orvosi 
kontrollra is szükség lenne. 

A fiatal korosztályok mozgásoktatásához elengedhetetlen kisegítő szerek alkalmazása, 
ez ugyanolyan fontos, mint a szabályos versenyszerek biztosítása. 
Összegezve megállapítható, hogy a női tornában a Héraklész program olyan hosszú távú 
gondoskodást indított el, amellyel sikerült átfogni a sportág teljes közvetlen (2004-es 
olimpiára felkészülő), illetve közvetett utánpótlását (2008–Peking). 
A – minden összetevőt tekintve – felmért utánpótlásgárda folyamatos, együttes képzése 
rendkívül fontos tényező a tehetségek kifejlesztésében és a szűklétszámú sportági utánpótlás 
megtartásában. Új távlatok megnyitásával hozzásegít a klubok megmaradásához és az edzők 
megtartásához is. 
 
4. Szakmai tapasztalatok és eredmények 
 
� Megtörtént az új gyermekgyakorlatok további pontosítása minden szinten. Segített a 

folyamatos felkészülésben a rajzos és videóanyag, valamint a koreográfussal folytatott 
konzultáció a központokban; 

� új mozgásképző programokat készítettünk el és tanítottunk be (magyaros, klasszikus, 
spanyol stílusú), amely segítette az új talajkoreográfiák kialakítását; 

� a junior és felnőtt EB-re új talajkoreográfiák készültek az edzőkkel történt egyeztetés 
szerint; 

� ajánlott erősítő programot tanítottunk be; 
� állandó gyakorlási anyagot dolgoztunk ki a lábmunka javítására, a forgások iskolázására; 
� megvalósult egy folyamatos törekvés (közös edzőtáborok) a tiszta technikai végrehajtásra 

(nyitások fordulatokkal, akrobatikus elemek gumiasztalon); 
� a tervezett edzőtáborok (lásd első és második félévi programok) megvalósultak. A 

központi felkészülés az első félévben az EB-re történő felkészülésben elérte az ötven 
százalékot („A” keret); 

� a „B” keret és az Alapprogram számára tervezett edzőtáborok megvalósultak és a tábor 
ideje alatt továbbképeztük az edzőket (kiemelt szempont volt az oktatás helyes technikája 
és a mozgásritmus); 

� szakirodalmi anyagot adtunk ki; 
� a nagyobb versenyekről készült videóanyag sokszorosítva eljutott a kollégákhoz; 
� a központi felkészülés során folyamatosan használták a videokamerát a helyes mozgáskép 

és technika kialakításához; 
� a központi (tatai) felkészülésben megvalósult az edzésterhelés fokozása (napi háromszori 

edzés), ebben: 
- 45–60 perces erősítés, 
- 30 perces passzív lazítás és aktív nyitások, 
- napi kétszeri korlát- és gerenda-edzésmunka, 
- napi egyszeri lóugrás- és talaj-edzésmunka, 
- kiegészítő gumiasztal-munka lóugráshoz és talajhoz; 

� megvalósult a felkészülés a junior és felnőtt EB-re; 
� sikerült egy céltudatos csapatot összekovácsolni; 
� a Debrecenben megrendezett szer-VB-2002-re a program két versenyzője készült fel (Kiss 

R., Szarka K.); 
� az antropometriai és pszichikai vizsgálatok mellett speciális terheléses orvosi 

vizsgálatokat is végeztek (ezt korábban a magyar válogatottnál alkalmazták); 
� a Bajnok- és Alapprogram edzőtáboraihoz csatlakozási lehetőséget biztosítottak SE 

költségen; 
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� az „A” keret tagjainak edzésmunkáját a versenyzők vagy az edzők edzésnaplóban 
jegyezték le; 

� pótfelmérést tartottak korábban sérült, illetve beteg tornászok számára, hogy lehetőséget 
kaphassanak a programba kerüléshez; 

� megszervezték a koreográfus három központban történő foglalkoztatását („A” keret); 
� a második félévben a koreográfiai felkészítést kiterjesztették a „B” keretre és az 

Alapprogramra is. 
 
5. A felkészülést nehezítő körülmények és problémák 
 
� A három központ közül egyedül a Békéscsaba HTC rendelkezik megfelelő tárgyi 

feltételekkel (megfelelő terem a mozgástanításhoz, tornaiskola), az ideális utánpótlás-
neveléshez; Szombathelyen nincs megfelelő nagyságú edzőterem; Budapesten a 
Tornacsarnok nem megfelelően felszerelt, a szerek sem az utánpótlás-felkészítésre, sem a 
versenyeztetésre nem felelnek meg (az „A” keret számára a felkészüléshez a KSI SE 
biztosítja a helyet); 

� nem tudunk központi helyet biztosítani a koreográfiai felkészítéshez a „B” keret és az 
Alapprogram számára (az FTC és a JDSE ad helyet); 

� az első félévben a versenyszerek nem voltak megfelelőek a tatai edzőteremben (a második 
félévben a VB-re történő előkészületek keretében új SPIETH szerek érkeztek); 

� az első félévi kb. ötven százalékos tatai központi felkészülés anyagiak hiányában 
jelentősen lecsökkent (ezt kissé javította a MOTESZ segítsége); 

� nehézséget jelentett a tatai központi felkészülés ideje alatt a tanulmányi kötelezettségek 
teljesítése; 

� anyagerő vonatkozásában nem sikerült a kiinduló pontszámok kellő szintre történő 
emelése (motivációs problémák, anyagi segítség hiánya a versenyzők felkészüléséhez); 

� nem tudtunk kellő külföldi versenylehetőséget biztosítani a Héraklész-kerettagoknak; 
� anyagiak hiányában nem sikerült megszervezni a hazai Héraklész-versenyt, ehelyett a 

klubok szerveznek versenyeket; 
� problémát jelentett a tornászok „mozgatásának” tervezésében az utazási kiadások jelentős 

nagysága; 
� nehézséget jelentett az edzők központi táborokban történő részvétele alatt a saját 

klubokban kötelezettségként jelentkező feladatok elvégzése; 
� megoldhatatlan volt a versenyzők klubokban történő felkészítésében a folyamatos és 

speciális orvosi és pszichikai gondozás, a megfelelő étkeztetés, a vitaminozás, a táplálék-
kiegészítők biztosítása („A” keret); 

� a programvezető számára a Békéscsabáról történő adminisztráció okozott problémát. 
Ennek megoldásában az első félévben a MOTESZ Maráczi Márta szövetségi kapitány 
által nyújtott segítséget; a második félévben a MOTESZ főtitkárával megállapodtunk a 
problémák megoldásában. 

 
6. A programban résztvevő edzők munkájának értékelése 
 

A Héraklész programba bekerült edzőket tanítványaik teljesítménye és eredményei 
alapján választottuk ki. Öt edző és a programvezető főállásának megtartásával végzi 
munkáját, egy fő (a koreográfus) pedig főállásban. Az ötfős gárdából két-két edzőházaspár 
szervezi a feladatokat, az egyik Szombathelyen, a másik Békéscsabán, Budapesten pedig egy 
férfi oldja meg a feladatokat, akinek besegít kolléganője. 
A Héraklész programban részvevő edzők napi két edzéssel, hat-nyolc órás edzésprogrammal 
készítik versenyzőiket. Hétvégéik nagyjából ötven százalékát versenyeken töltik. 
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A központi edzőtábori felkészítés során főállású feladataikat klubjuk oldja meg, egyéni 
családi programjaikat mindnyájan háttérbe szorítják. Óriási leterheltségük mellé társul még 
az edzői pálya társadalmi megbecsülésének hiánya, az edzői lét állandó, minden irányú 
kiszolgáltatottsága. Nehéz mindennapi feladataikat egymással jó együttműködéssel, 
fegyelmezetten és pontosan megoldani. 

Mindnyájan gyermekszerető, jó pedagógusok, akik versenyzőik tehetségét szeretnék 
kifejleszteni, számukra értelmes célokat próbálnak megfogalmazni, valamint céljainkért az 
átlagosnál többet vállalnak. 

 
Molnár Anna 
Koreográfus huszonkilenc éves szakmai tapasztalattal. TF középiskolai tanár és torna 
szakedző, RSG edző, valamint balett-pedagógus és néptánc oktató. 
Nagy koreográfusi tapasztalattal és szakmai hozzáértéssel rendelkezik, koreográfusként 
segítette Ónodi Henrietta olimpiai bajnok felkészítését. Feladatát a sportág igényeihez és 
feladataihoz igazítva, az edzőkkel együttműködve lelkiismeretesen és lelkesen végzi. 
A három központban rendszeresen tartja koreográfiai képzését. A második félévtől a „B” 
keret és az Alapprogram számára is biztosított ugyanez a lehetőség, hiszen elkezdődött e 
korosztály koreográfiai mozgásképzésének egységesítése. Sokat vállalt és vállal az edzők 
továbbképzésében. 
 
Ziszisz Tanaszisz 
Mesteredző huszonöt éves szakmai tapasztalattal. Tanítványa volt Storczer Beáta, aki talajon 
olimpiai ötödik helyezést ért el. 
A KSI SE torna szakedzője, aki Nagy Zsuzsa kolléganőjével együtt végzi feladatait. Hatalmas szakmai 
tudással és tapasztalattal, pedagógiai türelemmel készíti versenyzőit. Együttműködő, az ügy érdekében 
véleményét is kinyilvánítja. 
 
Vizer Erzsébet 
Középfokú edző; főiskolai testnevelés szakos és művelődésszervező, valamint TF 
középiskolai tanári diplomával rendelkezik. 
A szombathelyi SI Delfin SE Pencom-nál tíz éves szakmai tapasztalattal és nagy lelkesedéssel 
végzi feladatait férjével, Rácz Gáborral. Folyamatosan teremti meg azokat a feltételeket 
Szombathelyen, amelyek a nemzetközi szintű eredményekhez szükségesek. Szakmai 
önképzésre való igénye minden fiatal edző számára példaértékű. Lelkes és lelkiismeretes. 
 
Rácz Gábor 
Edzői képesítéssel rendelkező matematika-testnevelés szakos tanár középiskolai, TF tanári 
oklevéllel. 
Feleségével, Vizer Erzsébettel fejleszti, alakítja Szombathelyen a tornát. Húsz éves szakmai 
tapasztalattal a háta mögött sportiskola igazgatóként is dologzik. Feladatait következetesen – 
fontosnak tartva a sportág jövőjét – végzi. Nagy részt vállal a megfelelő edzésfeltételek 
kialakításában. 
 
Unyatyinszki Mihály 
Mesteredző TF szakedzői diplomával. Legjobb tanítványa Ónodi Henrietta olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok. 
A nemzetközi tornászéletben jól ismert edző. Huszonöt éves szakmai tapasztalattal és 
hozzáértéssel alakítja Békéscsabán a torna sportágat. Életformáját is ennek rendeli alá. 
Türelmes pedagógus, nyitott az új dolgok felé. Kollégáival együttműködő, szakmai 
tapasztalatait átadni képes, segítőkész szakember. 
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Mindnyájukra vonatkozóan: általában érvényes, hogy béreik pedagógus végzettségüknek 
megfelelő bérezés alatt vannak – a klubok szűkös anyagi feltételei miatt. A Héraklész 
programba bekerülve számukra többletként jelentkező anyagi juttatással érik el, illetve 
közelítik meg ezt a bérszintet. 
A program presztízse nemcsak náluk, hanem a többi tornában dolgozó edző között is 
rendkívül nagy. Mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban megbecsülést jelent és új 
távlatokat nyitott az edzői hivatásban. 
 
b. Férfi torna 
 
1. A program általános megítélése 
 
A férfi tornában dolgozó szakemberek nagy örömmel fogadták a programot, azonnal elkezdődött a 
szervezőmunka, huszonöt versenyzővel, két főállású és négy szerződéses edzővel kezdtek dolgozni. 
A tornászok három fővárosi és három vidéki /FTC YBL, KSI SE, Honvéd Steffl, Kiskunhalas, 
Győr, Dunaferr/ egyesületből kerültek ki. Az edzéseket a klubokban, szerdánként a központban 
/Budapest Tornacsarnok/ és az edzőtáborokban tartották. Kiemelten fontos versenyek előtt /Magyar 
Bajnokság/ a központi edzések száma nőtt. A vidéki versenyzők ezekre az edzésekre egyesületi 
költségen utaztak. 
A program jelentős segítséget nyújtott az utánpótlás-nevelésben. 

 
 
2. A tervezett programok megvalósulása 
 
Az előző évekhez képest a központi edzések és edzőtáborok száma jelentősen megnőtt, ennek 
eredményei a 2002 versenyeredményeiben tükröződnek leginkább. 
A MOTESZ önerőből nem tudott volna ennyi edzőtábori lehetőséget biztosítani, amely viszont 
nélkülözhetetlen a versenyzők fejlődése érdekében. 

Természetesen a MOTESZ is kivette részét a versenyzők felkészítésében (edzőtáborok és versenyek 
finanszírozása). 
A tervezett programok maradéktalanul megvalósultak. 
  
 
3. Az edzőtáborok és a közös edzések értékelése 
 
2002-ben az edzőtáborokat és a közös edzéseket elsősorban az ifjúsági EB-re való felkészítésnek 
rendeltük alá. A tervezett programnak megfelelően sikerült lebonyolítani a táborokat. Az 
edzőtáborok sikerét az EB és a nemzetközi versenyek eredményei bizonyítják. 



 53 

Az edzések jó hangulatban, megfelelő intenzitással folytak. A gyakori együttlét motiválta mind az 
edzőket, mind a versenyzőket. Az év végére jó közösséggé formálódott a Héraklész-keret. 
A táborokban volt lehetőség az edzői továbbképzésekre, filmvetítésekre, szakmai megbeszélésekre. 
A Héraklész programnak köszönhetően a kétévente megrendezendő patraszi Ifjúsági Európa 
Bajnokságon jelentősen előre léptek fiataljaink. 
 
                         2000. EB.           2002. EB. 
 
Csapatban :          17.                         11. 
Egyéni össz. :       22.                         11. Hetrovics Marcell 
Szerenkénti :          -                             2. Lovon Berki Krisztián 
Berki Krisztián a patraszi EB sikere után lehetőséget kapott a felnőttek között is. A 
Debrecenben megrendezett Szerenkénti Felnőtt Világbajnokságon lólengésben nagy 
meglepetésre a kilencedik helyen végzett. 
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4. Szervezési és anyagi kérdések 
 
A központi edzésekre, illetve az edzőtáborokra a versenyzők és az edzők saját klubjuk és a 
MOTESZ költségén utaztak, ami nagy anyagi terhet jelentett számukra. 
A tatai edzőtábor költségei rendkívül magasak, valamint sokszor foglalt volt a tornacsarnok /felnőtt 
válogatott edzőtáborai/, ezért gyakran más helyszínen, rosszabb körülmények között kellett 
megtartani az edzőtáborokat. 
 

5. Felmérések tapasztalatai, sportolók kiválasztása és létszáma 
 
A sportágban hosszú évek óta tartanak évi egy felmérést, amelynek segítségével figyelemmel 
követik a versenyzők technikai tudását (új elemek elsajátítása) és fizikai képességének fejlődését. 
A felmérési eredmények alapján és az adott év versenyein elért eredmények figyelembe vételével 
alakult ki a Héraklész keret. 
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6.  Az edzők munkájának értékelése 

 
A főfoglalkozású edzők feladata a program során felmerülő szervezési feladatok ellátása 
(programok elkészítése, edzőtáborok, közös edzések, felmérések lebonyolítása stb.), valamint a 
programban hozzájuk tartozó versenyzők felkészítése. A szerződéses edzők feladata a közös 
edzőtáborokon és edzéseken való részvétel, a programban hozzájuk tartozó versenyzők felkészítése, 
klubjukban a Héraklész program utánpótlásának szervezése. 
Az edzők munkájukat megfelelően végezték, a programban résztvevő tornászok felkészítését 
folyamatosan biztosították. Az edzőtáborokban és a központi edzéseken rendszeresen részvettek, 
szervezték és irányították klubjuk munkáját. 
Emellett a MOB és a MOTESZ által szervezett szakmai továbbképzéseken is részt vettek. 
 
 

 7.  Javaslatok új elemek bevezetésére 
 
Amennyiben nem indul el a Csillagprogram, akkor a sportolói létszám huszonötről harmincötre 
történő bővítését, továbbá egy újabb szerződéses edző beállítását kéri a sportág. A junior 
korosztályt szeretnék továbbvinni, mert másfél év munkája veszne el, ha kikerülnének a 
programból. A MOTESZ nem tudná őket ilyen szinten önerőből menedzselni, mivel még nem 
kerülhetnek be a felnőtt keretbe, holott nagyon tehetséges versenyzők. 

Négy fontos terület megerősítését javasolják: 
o a klubokban az utánpótlás bővítése, 
o a központi edzések gyakoriságának emelése, 
o a szerződéses edzők munkájának ellenőrzése /edzések látogatása/, 
o újabb vidéki centrumok kialakítása. 

 
Az Alapprogramot nagyon fontosnak tartja a sportág, ezért indította le már 2002-ben. A létrehozott 
ötvenfős keret számára nyári edzőtábort szerveztek, amely mind az edzők, mind a sportolók 
körében nagy sikert aratott. 

 
J. Triatlon 

 
 

a. A program általános megítélése 
 
A Héraklész program finanszírozása tette lehetővé, hogy bármiféle utánpótlás-nevelésről 
beszélhessünk a triatlon sportágban, lehetővé téve a felmérések és edzőtáborok 
megvalósítását. 
A program finanszírozási technikája azt is nagyszerűen biztosította, hogy az utánpótlás-
nevelésre szánt pénzt valóban az utánpótlás-nevelésre lehetett felhasználni. 
 

b. A tervezett programok megvalósítása 
 
A 2002-re tervezett programok mintegy nyolcvan százalékát maradéktalanul és nagyon jó 
színvonalon valósította meg a sportág. 
A tatai edzőtáborban még az alapozás megkezdése előtt fel lehetett mérni az egész 
héraklészes triatlon-válogatott alapképességeit. Erre épülve az egyesületi és a Héraklész-
válogatott felkészülési időszakra vonatkozó edzéstervei az egyéni képességek, hiányosságok 
figyelembevételével készülhettek el. 
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A tiszaújvárosi, de különösen a balatonfűzfői úszó edzőtáborban világszínvonalú alapozó 
munkát lehetett végeztetni a versenyzőkkel. 
Az edzőtábori és az egyesületi munka eredményeként a fiúknál száz százalékos javulás 
tapasztalható a versenyeken. A lányoknál a serdülő korosztályban szintén teljes a siker, az 
ifjúsági lányok kétharmada képes világszínvonalú teljesítményre, a junior lányoknál viszont 
sajnos későn jött a Héraklész program. 
 
Kerékpáros edzőtábor Orfűn 
 

A helyszín kiválasztásának elsődleges szempontja volt, hogy Pécs környéke általában 
a legmelegebb Magyarországon. A tábor legfontosabb szakmai feladata az ún. 
kilométergyűjtés, tehát viszonylag alacsony intenzitással, az első időkben lehetőleg síkon, 
laza pörgetéssel minél több időt tölteni kerékpáron. Sajnos ennek a követelménynek 
márciusban és áprilisban egyetlen magyarországi helyszín sem felel meg. 

A kéthetes orfűi kerékpáros edzőtáborban az idő felét nem lehetett megfelelő 
kerékpáros edzéssel tölteni, hiszen napokon keresztül két–három fok, szél, eső, de még hóesés 
is volt. Az utánpótlás-mezőnynek hatalmas problémája, hogy jelentősen gyengébb 
teljesítményre képes kerékpárban, mint a világ élmezőnye. Ez nem csupán a kerékpározás 
során mutatkozik meg, de versenyzőink sokszor futásban is gyengébb teljesítményre képesek 
a triatlon verseny közben, mint egyébként. 

A kerékpár volt az a sportág, amiben 2002-ben a legnagyobb fejlődést kellett volna 
elérni, de ilyen időjárási körülmények között az alapozó munka elvégzése szinte teljesen 
megvalósíthatatlan volt és ez alapvetően meghatározta az elérhető fejlődés szintjét. 
A világversenyek előtti összetartások (Tiszaújváros, Győr) több–kevesebb sikerrel valósultak 
meg. Rendkívül sok problémát okoz, hogy a sportág fiatal, edzéselmélete még csak most 
alakul, magyarországi szakirodalma szinte egyáltalán nincs, a külföldi szakirodalomhoz pedig 
alig lehet hozzáférni. Ráadásul nincs még olyan magyarországi edző, aki hosszú távú 
munkájának eredményeivel kivívta volna kollégái szakmai elismerését. Így – amíg az alapozó 
jellegű edzőtáborok szakmai munkájával kapcsolatban teljes a bizalom az egyesületi edzők 
részéről és a versenyzők összetartása, egymást segítése is nagyszerű –, addig a világversenyek 
előtti edzőtáboroktól érezhetően féltik versenyzőiket az edzők és bár mindig kiderül, hogy 
nincs lényegi különbség az edzéstervek között, mégis érezhető az aggodalom, továbbá a 
versenyzők közötti összetartás is hagy maga után kívánnivalót. 
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Triatlon                                                                       
Edzőtáborban eltöltött id ő (fő/nap)
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c. Szervezési, finanszírozási kérdések és problémák 
 

A szervezési téren nehézséget jelent a Magyar Triatlon Szövetség szekszárdi 
székhelye, így az adminisztrációs és szervezési feladatok ellátására nincs meg az 
infrastruktúrális háttér a Héraklész-vezető számára. Ennek megoldása viszonylag nagy (saját) 
költségigényű és bonyolult feladat. 

A kerékpáros edzőtáborokban a kerékpáros edzések irányítására és felügyeletére a 
héraklészes edzők saját gépkocsijukat használják, ami nagy benzinköltséget jelent számukra. 

 
d. A felmérések tapasztalatai 

 
A több esztendős munkafolyamat eredményeként a sportolók úszóteljesítménye 

megfelel a korosztályos világszínvonalnak, lemaradás a junior lány korosztályban mérhető, 
ezen azonban már nagyon nehéz változtatni. 

Futásban a keret hatvan százaléka képes kiváló eredményeket elérni. A gyengébb 
teljesítményeket elsősorban az alkati problémák okozzák, amelyek egy része megfelelő 
képzéssel javítható, másik részük azonban tehetségszűrőként funkcionál. 

Égető feladat egy, az úszás/futás szintrendszeréhez hasonló állandó és 
teljesítményadekvát kerékpáros felmérési rendszer kidolgozása. 

A spiroergometriás vizsgálatok alapján (eddig sajnos csak az „A„ keretet tudtuk 
felmérni egy alkalommal) kiváló képességű, edzett versenyzők tartoznak a Héraklész-
válogatotthoz. 

A folyamatos és rendszeres vizsgálatok az edzésfolyamatok eredményeiről adnak 
majd az edzéstervezésben felhasználandó információkat. 

 
Kiváló lehetőséget jelentett a versenyzők pszichológiai státuszának vizsgálata. Ennek 

folytatásaként legalább az „A” keretes versenyzők pszichológiai gondozását kéri a sportág. 
A junior Európa Bajnokság tapasztalataiból kiindulva az edzésekkel elért 

teljesítmények realizálása több versenyző esetében pszichés természetű képességek hiánya 
miatt nem valósult meg. 
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e. A sportolók kiválasztása 

 
A sportágban a Magyar Triatlon Szövetség elnökségi határozatával is megerősítve az 

Országos Bajnokságok és a ranglista eredmények alapján alakul ki az utánpótlás-válogatott. 
Ezen versenyzők közül a héraklészes edzők – az egyéb szempontokat is figyelembe 

véve – jelölik ki azt az ötvenhárom versenyzőt, akik a Héraklész keretbe kerülnek. Óriási 
lehetőség a Héraklész válogatottban, hogy egy sérülés vagy egyéb ok miatti, gyengébb éves 
teljesítmény ellenére is tag maradhat a versenyző, ez azonban évente csak két-három embert 
érint. 

Különbség van a Héraklész válogatottban a lányok és a fiúk életkori megoszlásában. A 
lányoknál inkább a fiatalabb, másodéves serdülők és ifjúságiak korosztálya van jelen, a 
fiúknál inkább az ifjúságiak és a juniorok vannak többségben. 

A Héraklész triatlon program létszáma megfelelő, teljes egészében át tudja fogni a 
felkészítendő korosztályokat. 
 

f. Az edzők munkájának értékelése 
 

Jelenleg három edző dolgozik a triatlon Héraklész programjában. 
A főállásban dolgozó sportági referens az edzések vezetésén kívül ellátja az összes 

adminisztrációs és szervezési feladatot, amelyek összefüggnek a sportorvosi vizsgálatokkal, a 
felkészülési versenyekkel, edzőtáborokkal és a világversenyekkel. Papp Zsolt egész éves 
folyamatos munkája kiváló. Minden edzőtábor, verseny, felmérés alkalmával maximálisan jó 
munkát végez a Héraklész programok megvalósításában. A harmadik edző dr. Zakariás Géza, 
aki alapvetően a polár-monitor kiegészítő programért felel. Sajnos ez a program nem 
valósulhatott meg 2002-ben maradéktalanul. 

A szövetség a tervekkel szemben anyagi okok miatt nem tudta biztosítani az összes 
versenyzőnek a szükséges felszerelést. 
A program szerint az összes „A” keretes versenyzőnek minden hónapban el kellett 

volna küldenie az edzéseredményeit, ami a fentiek miatt nem valósulhatott meg. Ezért a 
legjobb versenyzők munkájának folyamatos mennyiségi és minőségi értékelése, önmaguk és 
mások versenyeredményeivel való folyamatos összevetése nem valósulhatott meg. 
 

g. Eredmények 
 
Duatlonban, mint alap előkészítő sportágban már nem csak a serdülő és ifjúsági korosztály ért 
el remek helyezéseket a világversenyeken, hanem a junioroknak is sikerült dobogóra 
kerülniük, ami a hihetetlen erős és nagy mezőnyben óriási eredményt jelent. 
Triatlonban az ORV-n, valamint a serdülő és ifjúsági csapat Európa Bajnokságon 
nagyszerűen szerepeltek a kerettagok. Sajnos a Győri Junior Európa Bajnokságon csak egy–
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egy versenyző érte el azt az eredményt, amit előzetesen várni lehetett addigi munkája, 
teljesítménye alapján. Az elemzések és a klinikai vizsgálatok arra engednek következtetni, 
hogy a váratlanul felmerült pszichés problémákat nem sikerült megfelelően kezelni. 
A novemberi junior Világbajnokságon a fiúk egyértelműen felzárkóztak, sajnos a lányok 
teljesítménye nem értékelhető a bukás és a sérülés miatt. 
 

 

K. Úszás 
 

a. A program általános megítélése 
 

A magyar úszósport és egyben utánpótlás-nevelés számára a Héraklész program nagy 
előrelépést, biztosítékot jelentett, amely nélkül a jelenlegi ifjúsági, illetve utánpótlás-
eredmények szerényebbek lennének. 
 

b. A tervezett programok megvalósítása 
 

A tervezett programot – a magyarországi uszodahelyzetet figyelembevéve – 
megközelítőleg sikerült elvégezni. A többi sportággal szemben az anyagi keretek jelentős 
részét a rendszeres, napi edzésekhez szükséges vízfelület biztosítására, míg kisebb hányadát 
az edzőtáborok megvalósítására használtuk fel. A sportág kérése, hogy edzőtáborokat a 
továbbiakban a környező országokban is rendezzenek majd. 

 

Úszás                                                                             
Edzőtáborban eltöltött id ő (fő/nap)
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c. A felmérések tapasztalatai 
 

A NUPI által végzett antropometriai, pszichológiai felmérések eredményeit az edzők 
megkapták és lehetőségeikhez képest fel is használták. A sportág megítélése szerint további 
előrelépést jelentene a felmérések rendszeres megismétlése, az eredmények alapján 
behatárolható problémák megoldásában megfelelő szakemberek segítsége. 
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d. A sportolók kiválasztása 
 

A Héraklész programban résztvevő sportolók kiválasztásáról, illetve az év közben 
szükséges változtatásokról a Magyar Úszó Szövetség Edző és Utánpótlás Bizottsága döntött. 

 
 

e. Az edzők munkájának értékelése 
 

Az edzők az eredmények tükrében jó és eredményes munkát végeztek. A 
legkiemelkedőbb eredményeket a fiatalabb korosztályok értek el. Remélhetőleg ez a 
későbbiekben felnőtt szinten is hasonló eredmények elérését teszi lehetővé. 
A programban résztvevő edzők jövedelme a program segítségével növekedett, de még mindig 
nem éri el a környezetükben dolgozó, úszásoktatással foglalkozó társaik szintjét. 

 
 

 
f. Javaslatok új elemek bevezetésére 

 
A szövetség kezdeményezte, hogy a versenyzők számát ötvenegyről hetvenre, az edzőkét 
pedig négyről hétre emeljék fel. 
A sportág támogatja mind a Csillag-, mind pedig az Alapprogram mielőbbi elindítását, mivel 
az Alapprogram lehetővé tenné a tehetségek korábbi felkarolását, a Csillagprogram pedig 
megvalósíthatná a jelenlegi programból kiöregedett versenyzők felnőtt klasszisokká válását. 
A sportág további igénye a megfelelő orvosi kontroll mellett megvalósítható, a mai 
nemzetközi sportéletben való eredményes szerepléshez nélkülözhetetlen korszerű táplálkozás, 
a táplálék-kiegészítők biztosítása. 

 
L. Vívás 

 
a. A program általános megítélése 

 
A program egyértelmű elmozdulást jelentett a sportág utánpótlás-nevelésének 

helyzetében. Azok az edzők, akik eddig társadalmi munkában tartották a keretedzéseket, most 
jelentős fizetést kapnak, az eltelt két év során ezek az edzők rangot szereztek és most már 
összetartó csapatot alkotnak. 

Amíg a program beindításánál állandó csatát kellett vívni a klubokkal, a programból 
kimaradt edzőkkel, addig mostanra minden edző az eredetileg megválasztott edző helyébe 
szeretne lépni. 
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A sportolók szempontjából is kedvező a változás, mindenki szeretne kerettag lenni, 
edzőtáborba menni, Adidas-csomagot kapni. A szövetség a fegyvernemi edzőkkel konzultálva 
igyekezett mindig igazságosan dönteni a kerettagokról. Ettől függetlenül kereten kívüli 
meghívottak is részt vehettek az edzéseken, természetesen a megfelelő szint elérése után. Így 
a program által biztosított edzéseken fegyvernemenként tizenöt-húsz vívót foglalkoztatnak az 
edzők. 

Korábban csak az a szűk öt-hat vívó járt keretedzésre, aki a világversenyeken 
csapataspiráns volt. 
 

b. A tervezett programok megvalósítása 
 

Az eltervezett programokat sikerült teljesen végrehajtani és végrehajtatni. A sportág 
szakmai feltételeit ideális szinten biztosító tatai táborban rendezték a legtöbb edzőtábort, az 
alapozó tábor helyszíne Keszthely volt. 

A létszám egy-két kivétellel nagyjából hatvan-hetvenfős volt, ezért az alapozó 
edzőtábor után elfogyott a keretösszegünk, de további NUPI-s támogatással az EB előtt még 
öt-öt sportoló edzőtáborozhatott Tatán. 

Az edzőtáborokban egyesületi költségen részt vehettek olyanok is, akik nem 
kerettagok. Korábban erre sem volt még példa. 
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A visszatérő problémaként jelentkező útiköltség megoldására a szövetség buszt indít az 
edzőtáborokba. A heti két keretedzésre a vidékiek buszokkal érkeznek, a vidéki klubok 
hozzáállása példaértékűnek mondható. Tudják, hogy csak úgy tudnak versenyben maradni a 
budapesti versenyzőkkel, ha részt vesznek a keretedzéseken. 
 

c. A felmérések tapasztalatai 
 

A testalkatfelmérés alapján megállapítható, hogy a lányoknál sajnos általános adat a 
zsírosodás, ez elsősorban a helytelen táplálkozásnak köszönhető. Miután ez kiderült, a lányok 
körében helytelen fogyókúrahullám indult el, amit még időben észleltek és megfelelő útra 
tereltek az edzők. A sportág kérése a helyes táplálkozásról szóló előadás biztosítása a sportoló 
kerettagok számára. 
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A pszichológia vizsgálatok és az azokat követő konzultációk szerint a vívók 
intelligencia szintje magasabb az átlagosnál, amely hagyományosnak tekinthető és az 
eredményesség feltételét jelenti. 

A futószalagos vizsgálatokról nem kapott részletes visszajelzést a sportág. Az 
mindenesetre kitűnik, hogy a fizikai és az állóképességi munkát növelni kell. 

  
 

d. A sportolók kiválasztása és létszáma 
 

A sportolók kiválasztásánál elsősorban az egyértelmű és objektív hazai korosztályos 
válogatási ranglistákat vette figyelembe a sportág, ez alól a junior-kadet korosztály 
arányában vannak fegyvernemenként eltérések. 

Létszám fegyvernemenként: 
 

Női tőr 13 
Női párbajtőr 10 
Férfi párbajtőr 12 
Női kard 11 
Férfi kard 14 
Férfi tőr 12 
Összesen 72 
  

A kereteket vívásban minden év áprilisában, a junior-kadet VB-t követően korrigálják. 
 

e. Az edzők munkájának értékelése 
 

A kerettel hat megbízásos edző dolgozik, ők a heti két keretedzést és az edzőtáborokat 
hiánytalanul levezetik. Jövedelmük az egész sportágat figyelembe véve arányos és igazságos, 
a felnőtt keretnél dolgozó vezetőedzők Gerevich-ösztöndíjának a fele, illetve kétharmada. A 
felnőtt és utánpótlás-keretedzők minden fegyvernemnél egymással egyeztetve dolgoznak. 

Az edzői létszám megfelelő, a már meglévő edzők megfelelő időbeosztással az Alap- 
és a Csillagprogramot is el tudják látni. 

 
f. Javaslatok új elemek bevezetésére 

 
Célunk, hogy a sportolói létszám a megfelelő egy és öt fő között változhasson 

pluszban vagy mínuszban. 
A vívásban is égető szükség lenne az Alap- és a Csillagprogram bevezetésére, mivel 

2002-ben nyolc versenyző „öregedett” ki a Bajnokprogramból és őket minél hamarabb fel 
kell karolni, utaztatni, menedzselni, hogy ne tűnjenek el a sportból. 
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A sportág tervei között szerepel, hogy kezdeményezi az U 23-as Világbajnokság 
bevezetését az Európai és Nemzetközi Szövetségnél. 

 
M. Vízilabda 

 
 

a. A program általános megítélése 
 

A Héraklész program szakmai, anyagi és strukturális értelemben is sikeresnek 
nevezhető a vízilabda sportág szempontjából. A sportágon belül a tehetséggondozás, illetve a 
válogatott keretek már korábban is olyan piramis rendszerben működtek, amelyek 
szerencsésen találkoztak a Héraklész program által biztosított lehetőségekkel. 

A program 2002-ben kiemelkedő anyagi segítséget nyújtott a sportág utánpótlás-
neveléséhez: egész évben folyamatosan biztosította a három válogatott csapat magyarországi 
edzőtáborainak összes költségét, továbbá a szakmai igényeknek megfelelő mennyiségű közös 
edzés létesítmény-feltételeit. A programban érintett edzők soha nem remélt mértékű, a 
teljesítménnyel arányos bérezésben részesülhettek, ráadásul közalkalmazotti státuszban. 

A program által biztosított források olyan mértékben csökkentették a szövetség terheit, 
hogy így módjában állt az utánpótlás-válogatottak megfelelő nemzetközi menedzselése, 
valamint a fiatalabb tehetségek edzőtáboroztatásának biztosítása. 
 

b. A tervezett programok megvalósítása 
 
Az edzőtáborokat szakmailag indokolt mennyiségben bonyolítottuk le. A szakvezetők 

minden igényét sikerült kielégíteni, probléma csak néhány játékos iskolából történő 
elengedése körül adódott. Az edzőtáborokban az idénynek megfelelő munkát lehetett 
elvégezni, hála a gyakorlatilag korlátlan szárazföldi és uszodai edzéslehetőségnek. 
 

 

Vízilabda                                                                              
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Igaz, hogy a zsúfolt nyári felkészítési programok miatt a központi uszodákban csak 
rendkívül gondos egyeztetések után sikerült minden keretnek helyet biztosítani. A NUPI 
likviditási problémái miatt egyes számlák akadozva, késedelmesen lettek kifizetve, ez 
veszélyeztetheti a 2003-as szállás, illetve étkezésrendelések elfogadását. 

A létesítménybérlés átvállalásával anyagi szempontok már nem játszottak szerepet a 
közös keretedzések megszervezésénél, így a régi gyakorlattal szemben mindhárom Héraklész 
keret a tavaszi és az őszi szezonban is heti rendszerességgel találkozott Budapesten. 

Összességében a férfi-, illetve női junior Európa Bajnokságokon elért két második 
helyezés is bizonyítja, hogy jó úton halad a sportág és a NUPI együttműködése. 

 
c. A felmérések tapasztalatai 

 
Az antropometriai és pszichológiai felméréseken minden kerettag résztvett. Ezek a 

tesztek a szakvezetők számára főleg a keretszűkítések szempontjából hoztak hasznos 
adatokat. A vizsgálatok rendszeres, évenkénti ismétlését javasolja a sportág. 

Mindhárom keret edzője rendszeresen felmérte hagyományos módon a keretek 
úszáskészségét. Régebbi tapasztalatok mutatják, hogy a futószalagos teszteredményeknél 
húsz-harminc százalékkal jobb eredményt érnek el néhányan a vízben, ezért kérik, hogy 2003-
ban egy uszodai tesztet is végezzen el a tudományos csoport. 

  
d. A sportolók kiválasztása és létszáma 

 
A programban nyolcvanöt sportoló vett részt (hatvan fiú és huszonöt lány). „A” keret: 

negyven fiú „B” keret: húsz fiú és huszonöt lány. 
A keretek kijelölését az évek óta folyó szisztematikus munka határozta meg. 

Keretszűkítéseknél a központi felmérések adataira is támaszkodhattak. 
 

e. Az edzők munkájának értékelése 
 

A vízilabda sportág két főfoglalkozású és két szerződéses edzőt foglalkoztat. Az edzők 
munkája egyenesen arányos a jövedelmekkel, bár Györe Lajos női utánpótlás-kapitány a 
szerződéses státuszhoz viszonyítva mind mennyiségben, mind minőségben sokat dolgozott. 
 

f. Javaslatok új elemek bevezetésére 
 

A sportág kérése, hogy amennyiben lehetséges, a női ifjúsági válogatott jövő évi EB-
jére tekintettel öt-tíz fővel növekedhessen a játékosok létszáma. 

Az edzők tekintetében felvetődött, hogy egy újabb főállású edzői státuszt kaphasson a 
sportág, ha másképp nem lehetséges, a szerződéses státuszok rovására. Szükséges lenne 
valamilyen anyagi segítség a közvetlen orvosi és masszőri háttér biztosítása érdekében is, 
továbbá keretenként egy videokamera nagy segítséget jelentene az elméleti képzés terén. 

 
IV. A program 2003. évi bővítése 

 
A Héraklész Bajnokprogram másfél éves sikeres működése kapcsán számos további 

sportág erőteljesen vetette fel a programhoz való csatlakozás igényét. A bővítés a Gyermek-, 
Ifjúsági és Sportminisztérium valamint a NUPI vezetőinek tervei között is szerepelt, 2003-tól 
három új sportág bekapcsolódásának költségvetési fedezete állt rendelkezésre.   
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Az új sportágak kiválasztásának előkészítése érdekében részletes információkat 
kértünk a programhoz csatlakozni kívánó sportágaktól. A beérkező pályázatok alapján a 
következő szempontokat értékeltük: 

• a sportszervezetek adatai (sportegyesületek, sportiskolák, diáksport-egyesületek, 
korcsoportonkénti igazolt versenyzők száma stb.); 

•  az utánpótlásban dolgozó edzők (létszám, képesítés, fő-, vagy mellékállású státusz 
stb.); 

• a sportágban mozgó és ebből az utánpótlás-nevelésre fordított pénz volumene, aránya, 
forrása; 

• a sportágfejlesztési programok; 
• a szövetségek által szervezett utánpótlás edzőtáborok, összetartások ; 
• a sportág tervezett Héraklész programja. 

Az elemzések alapján hat olyan sportág – asztalitenisz, evezés, röplabda, 
sportlövészet, súlyemelés és tenisz – adódott, amelyek bekapcsolódása minden tekintetben 
indokolt volt. A költségvetési lehetőségek mérlegelése után a minisztérium a hat sportág 
együttes felvétele mellett döntött. Ezt a szakmailag korrekt elhatározást az tette lehetővé, 
hogy a NUPI 2002-es költségvetésének jelentős részét az év végén biztosították, így tetemes 
maradvánnyal zártuk a tavalyi esztendőt. A sportági bővítésnél alapvető szempontként vettük 
figyelembe azt, hogy a már működő sportágak számára biztosított források és feltételek ne 
csökkenjenek, illetve az új sportágak lehetőség szerint a régiekkel azonos nagyságrendű 
lehetőségekkel gazdálkodhassanak. Ezt az elvet idén lehet biztosítani, 2004-ben viszont csak 
akkor, ha a 2003-ban a sportágak támogatására fordított 2002. évi maradvánnyal azonos 
nagyságrendű összeggel bővülnek a források. 
 
Az új sportágakkal 2002 decemberétől kezdődő személyes szakmai egyeztetések 
eredményeként közösen alakítottuk ki a sportolói és edzői keretet. Az egyeztetéseknek 
megfelelően március elejétől bővült a „Héraklész család”. Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy a korábban bekapcsolódó sportágakkal megegyező módon olyan 
vezetőedzőkkel indultak el a sportágak, akiknek felkészültségét, eredményeit általános 
elismerés övezi. 
 

Vezető és mellékállású edzők a hat új sportágban 
 
 

SPORTÁG VEZETŐEDZŐ MELLÉKÁLLÁSÚAK  
Asztalitenisz Lajtai Kristóf Vígh Zsolt 

  Tokaji Sándor 
  Téglás Péter 
  Nagy Balázs 

Evezés Ficsor László Bene László 
  Tóvári Péter 
  Lakatos Tamás 

Röplabda 
Garamvölgyi 

Mátyás 
Kelemen István 

  Jókay Zoltán 
  Fodor Ákos 
  Nagy Péter 

Sportlövő  Kissné Oroszi Edit 
  Jenei István 
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Pongrátzné Vasvári 

Erzsébet 
  Tesánszki Mihály 

Súlyemelés Juhász István Bökfi János 
  Szabolcsi Károly 

Tenisz Gáspár Balázs Markó István 
  Sebestyén Katalin 
  Hegedűs Józsefné 

 
 
 

A Héraklész sportágak létszámai 

     

 
SPORTÁG 

SPORTOLÓI 
LÉTSZÁM 

FŐÁLLÁSÚ 
EDZŐK 

MELLÉKÁLLÁSÚ 
EDZŐK 

Ú
J 

S
P

O
R

T
Á

G
A

K
 

ASZTALITENISZ 30 1 4 
EVEZÉS 55 1 3 
RÖPLABDA 60 1 4 
SPORTLÖVÉSZET 45 0 4 
SÚLYEMELÉS 50 1 2 
TENISZ 40 1 3 

 ÖSSZESEN 280 5 20 

 
SPORTÁG SPORTOLÓI 

LÉTSZÁM 
FŐÁLLÁSÚ 

EDZŐK 
MELLÉKÁLLÁSÚ 

EDZŐK 

R
É
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P
O

R
T

Á
G

A
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ATLÉTIKA 125 1 6 
BIRKÓZÁS 105 2 4 

JUDO 53 1 6 
KAJAK-KENU 96 1 8 
KÉZILABDA 90 1 7 

KOSÁRLABDA 103 2 6 
ÖKÖLVÍVÁS 40 1 2 

ÖTTUSA 37 2 6 
FFI TORNA 30 2 4 
NŐI TORNA 20 1 5 
TRIATLON 53 1 2 

ÚSZÁS 55 3 1 
VÍVÁS 72 1 6 

VÍZILABDA 90 2 2 
 ÖSSZESEN 969 21 65 
 

ÖSSZESEN 1249 26 85 
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Az egyéni adatlapok, amelyeket a tizenkilenc sportág sportolói töltöttek ki, a sportolói 
keretek összetételének elemzésére is lehetőséget adtak. 

 
A Héraklész sportágak nemek szerinti eloszlásának aránya 

 
 

Héraklész Bajnokprogram 
Sportágankénti nemek aránya
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Héraklész program
Nemek aránya

59%

41%

Fiú

Lány

 
 
 

 
A következő táblázatban a Héraklész sportágakon belüli születési évek szerinti megoszlást 
követhetjük figyelemmel. 
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    Létszám Százalék      Darab Százalék 
Összes 1980 1 0,08  Öttusa 1981 2 5,71 
  1981 3 0,26    1982 3 8,57 
  1982 11 0,94    1983 1 2,86 
  1983 80 6,85    1984 7 20,00 
  1984 129 11,05    1985 7 20,00 
  1985 219 18,76    1986 10 28,57 
  1986 261 22,36    1987 5 14,29 
  1987 207 17,74    Összesen 35 100,00 
  1988 153 13,11      Darab Százalék 
  1989 65 5,57  Röplabda 1984 1 2,20 
  1990 19 1,63    1985 10 22,20 
  1991 12 1,03    1986 14 31,10 
  1992 7 0,60    1987 3 6,70 
  Összesen 1167 100,00    1988 16 35,60 
    Darab Százalék    1991 1 2,20 
Asztalitenisz 1985 3 10,00    Összesen 45 100,00 
  1986 7 23,30      Darab Százalék 
  1987 4 13,30  Sportlövészet 1983 6 13,33 
  1988 6 20,00    1984 14 31,11 
  1989 4 13,30    1985 9 20,00 
  1990 5 16,70    1986 6 13,33 
  1991 1 3,30    1987 3 6,67 
  Összesen 30 100,00    1988 6 13,33 
    Darab Százalék    1989 1 2,22 
Atlétika 1984 25 21,70    Összesen 45 100,00 
  1985 25 21,70      Darab Százalék 
  1986 28 24,30  Súlyemelés 1981 1 5,26 
  1987 24 20,90    1983 4 15,79 
  1988 11 9,60    1984 3 7,30 
  1989 1 0,90    1985 10 24,40 
  1990 1 0,90    1986 7 17,10 
  Összesen 115 100,00    1987 6 14,60 
    Darab Százalék    1988 6 14,60 
Birkózás 1983 13 13,27    1989 4 9,80 
  1984 9 9,18    Összesen 41 100,00 
  1985 27 27,55      Darab Százalék 
  1986 22 23,47  Tenisz 1989 6 46,20 
  1987 17 17,35    1990 3 23,10 
  1988 9 9,18    1991 4 30,80 
  Összesen 97 100,00    Összesen 13 100,00 
    Darab Százalék      Darab Százalék 
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Evezés 1985 18 31,03  Torna 1983 2 4,00 
  1986 28 48,28    1984 2 4,00 
  1987 11 18,97    1985 8 16,00 
  1988 1 1,72    1986 7 14,00 
  Összesen 58 100,00    1987 11 22,00 
    Darab Százalék    1988 8 16,00 
Judo 1984 11 20,75    1989 3 6,00 
  1985 5 9,43    1990 2 4,00 
  1986 11 20,75    1991 3 6,00 
  1987 12 22,64    1992 4 8,00 
  1988 7 13,21    Összesen 50 100,00 
  1989 7 13,21      Darab Százalék 
  Összesen 53 100,00  Triatlon 1984 6 11,32 
    Darab Százalék    1985 6 11,32 
Kajak-kenu 1984 10 9,60    1986 10 18,87 
  1985 23 22,12    1987 15 28,30 
  1986 20 19,23    1988 11 20,75 
  1987 28 26,92    1989 5 9,43 
  1988 22 21,15    Összesen 53 100,00 
  1989 1 0,96      Darab Százalék 
  Összesen 104 100,00  Úszás 1985 6 13,95 
    Darab Százalék    1986 5 11,63 
Kézilabda 1982 8 8,33    1987 4 9,30 
  1983 20 20,83    1988 6 13,95 
  1984 15 15,63    1989 8 18,60 
  1985 16 16,67    1990 8 18,60 
  1986 20 20,83    1991 3 6,98 
  1987 13 13,54    1992 3 6,98 
  1988 4 4,17    Összesen 43 100,00 
  Összesen 96 100,00      Darab Százalék 
    Darab Százalék  Vívás 1983 19 28,40 
Kosárlabda 1986 28 30,11    1984 14 20,90 
  1987 15 16,13    1985 15 22,40 
  1988 29 31,18    1986 14 20,90 
  1989 21 22,58    1987 4 6,00 
  Összesen 93 100,00    1989 1 1,50 
         Összesen 67 100,00 
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  Darab Százalék      Darab Százalék 
Ökölvívás 1980 1 2,50  Vízilabda 1983 15 16,67 
  1985 13 32,50    1984 12 13,33 
  1986 9 22,50    1985 18 20,00 
  1987 10 25,00    1986 15 16,67 

  1988 4 10,00    1987 22 24,44 

  1989 2 5,00    1988 7 7,78 
  Összesen 40 100,00    1989 1 1,11 

       Összesen 90 100,00 
 
 
 
 

Héraklész program 
sportolóinak száma a születési évek függvényében
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A korosztályos eloszlás azt is megmutatja, hogy a sportágak egy része erőteljesen 
igényli a Héraklész Csillagprogram elindítását, amelynek hiányában a Bajnokprogramból 
„kiöregedő”, ugyanakkor a felnőtt keretekben még nem ütőképes sportolók egy részét 
igyekeztek a Héraklész Bajnokprogramban tovább foglalkoztatni. A sportágak ilyen irányú 
kéréseire egyedi döntés alapján korlátozott létszámban tudtunk lehetőséget biztosítani.  

 
A Héraklész Bajnokprogram adatlapot kitöltő sportolóinak egyesületi megoszlása 

kedvező képet mutat. Örvendetes, hogy az 1176 sportoló több mint kétszázhetven 
sportegyesületből kerül ki. Ez azt is bizonyítja, hogy egy egységes, az egész országot lefedő 
regionalitást is magában foglaló utánpótlás-nevelési rendszer megfelelő alapokra 
támaszkodhat. 
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Intézetünk tájékoztató levelekkel, a részvevő sportolóknak biztosított oklevelekkel is 
igyekszik a Héraklész Bajnokprogram ismertségét és népszerűségét tovább erősíteni. 

 
Szeretnénk a sportolókban tudatosítani a Héraklész programhoz tartozás érzését, 

környezetükben pedig tovább népszerűsíteni a projekt törekvéseit. A tavaly elindított 
gyakorlatnak megfelelően névre szóló oklevelekkel ismerjük el a fiatalok eddigi munkáját és 
köszönjük meg a programban való részvételüket. A program résztvevőinek emellett az 
Adidas-szal való együttműködés keretében Héraklész-emblémás pólót, táskát és törölközőt 
biztosítunk. 

 
Újdonságnak számít, hogy a héraklészes sportolók szüleinek, egyesületi vezetőinek és 

iskolaigazgatóinak idén először tájékoztató leveleket küldtünk. Ezekben a program rövid 
ismertetése mellett felkértük a sportolók életét közvetlenül befolyásolókat, hogy 
lehetőségeikhez mérten segítsék a gyermekek pályafutását. A leveleket Jánosi György akkori 
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter valamint a NUPI főigazgatója, Szabó Tamás írta alá. 
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/A Héraklész programban szereplő sportolókat foglalkoztató sportegyesületek elnökei részére/ 
 
 

Tisztelt Elnök Úr! 
 
 

Immár másfél éve működik sikeresen tizenhárom sportágban a legtehetségesebb 

fiatalokat menedzselő Héraklész program, amely idén hat új (asztalitenisz, evezés, röplabda, 

sportlövészet, súlyemelés és tenisz) sportággal bővült. A projekt a sportolók eredményes, 

hosszú távú pályafutásának kezdeti szakaszát segíti különféle szolgáltatások, így a többi 

között rendszeres, évi húsz–negyven napos edzőtábor és közös keretedzések biztosításával, a 

programokat irányító főállású edzők foglalkoztatásával, valamint egészségügyi és egyéb 

tudományos mérések, illetve vizsgálatok elvégzésével. 

Örömmel értesítjük, hogy egyesülete kiemelkedő utánpótlás-nevelő munkájának 

eredményeként a tizenhárom sportágban a mellékletben szereplő sportolók bekerültek a 

Héraklész program 2003-as keretébe. Reméljük, hogy azok a szolgáltatások és lehetőségek, 

amelyeket a program biztosít, tovább növelik az egyesület eredményességét, és ezzel együtt 

csökkentik a jelentős anyagi terheket! 

Kérjük, hogy amennyiben ideje engedi, kísérje figyelemmel a kiválasztott sportolók 

pályafutását és biztosítsa, hogy az egyesületi versenyeztetést és foglalkoztatást, illetve a 

Héraklész program edzéseinek és edzőtáborainak időpontjait össze lehessen hangolni! 

 

Üdvözlettel: 
 

      
dr. Szabó Tamás      dr. Jánosi György 
a NUPI főigazgatója     gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 
 
 
Budapest, 2003. április 30. 
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/A Héraklész programban szereplő sportolókat foglalkoztató iskolák vezetői részére/ 
 
 

Tisztelt Igazgató Úr / Asszony! 
 
 
 
 

Immár másfél éve működik sikeresen tizenhárom sportágban a legtehetségesebb fiatal 

sportolókat menedzselő Héraklész program, amely idén hat új sportággal (asztalitenisz, 

evezés, röplabda, sportlövészet, súlyemelés és tenisz) bővült. A projekt a sportolók 

eredményes, hosszú távú pályafutásának kezdeti szakaszát segíti különféle szolgáltatások, így 

a többi között rendszeres, évi húsz–negyven napos edzőtábor biztosításával, a programokat 

irányító főállású edzők foglalkoztatásával, valamint tudományos mérések és vizsgálatok 

elvégzésével. 

Örömmel tájékoztatom, hogy az Ön iskolájából a mellékletben szereplő tanulók idén 

Héraklész-kerettagként folytathatják sportpályafutásukat. 

Kérem, hogy amennyiben ideje engedi, kísérje figyelemmel a tanuló munkáját, és 

segítse abban, hogy tanulmányait és sporttevékenységét minél eredményesebben 

összehangolhassa! 

 
 
 
Üdvözlettel: 
 

      
dr. Szabó Tamás      dr. Jánosi György 
a NUPI főigazgatója     gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 
 
 
Budapest, 2003. április 30. 
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Tisztelt Szülő! 
 
 

Immár másfél éve működik sikeresen tizenhárom sportágban a legtehetségesebb 

fiatalokat menedzselő Héraklész program, amely idén hat új sportággal (asztalitenisz, evezés, 

röplabda, sportlövészet, súlyemelés és tenisz) bővült. A projektbe a különböző korosztályok 

nemzetközi szinten is kiemelkedő sportolói kerülhetnek be. A program a sportolók 

eredményes, hosszú távú pályafutásának kezdeti szakaszát segíti különféle szolgáltatások, így 

a többi között rendszeres, évi húsz–negyven napos edzőtábor biztosításával, a programokat 

irányító főállású edzők foglalkoztatásával, valamint tudományos mérések és vizsgálatok 

elvégzésével. 

Gratulálunk, hogy gyermeke 2003-ban Héraklész-kerettagként folytathatja 

sportpályafutását! A programban résztvevő edzők a legkorszerűbb módszerekkel segítik a 

sportolók szakmai fejlődését, emellett azonban figyelünk a fiatalok tanulmányi előmenetelére 

is. Ezért kerestük meg gyermeke iskolájának igazgatóját, akitől azt kértük: segítse a sportoló 

tanulmányi és sporttevékenységének összehangolását. Célunk, hogy versenyzőink 

eredményesen végezzék el iskoláikat, és közülük minél többen folytathassák tanulmányaikat 

valamilyen felsőoktatási intézményben. 

Reméljük, hogy a továbbiakban hatékonyan együttműködve segítjük a gyermeket 

abban, hogy helytálljon, és sikereket érjen el a sportban és a tanulásban egyaránt! 

 
Üdvözlettel: 
 

      
dr. Szabó Tamás      dr. Jánosi György 
a NUPI főigazgatója     gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 
 
 
Budapest, 2003. április 30. 
 

 


