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BajnokprogramBajnokprogramBajnokprogramBajnokprogram CsillagprogramCsillagprogramCsillagprogramCsillagprogram

�2001200120012001

�14, majd 20 sportág14, majd 20 sportág14, majd 20 sportág14, majd 20 sportág

�14141414----18 éves sportolók18 éves sportolók18 éves sportolók18 éves sportolók

�CélCélCélCél

A legtehetségesebb A legtehetségesebb A legtehetségesebb A legtehetségesebb 

�2006200620062006

�20 sportág20 sportág20 sportág20 sportág

�19191919----23 éves sportolók23 éves sportolók23 éves sportolók23 éves sportolók

�CélCélCélCél

A legtehetségesebb A legtehetségesebb A legtehetségesebb A legtehetségesebb A legtehetségesebb A legtehetségesebb A legtehetségesebb A legtehetségesebb 

sportolók kiválasztása, sportolók kiválasztása, sportolók kiválasztása, sportolók kiválasztása, 

képzése. A felnőtt kor képzése. A felnőtt kor képzése. A felnőtt kor képzése. A felnőtt kor 

küszöbére a korosztályos küszöbére a korosztályos küszöbére a korosztályos küszöbére a korosztályos 

nemzetközi színvonalat nemzetközi színvonalat nemzetközi színvonalat nemzetközi színvonalat 

elérő versenyzők elérő versenyzők elérő versenyzők elérő versenyzők 

felnevelése. felnevelése. felnevelése. felnevelése. 

A legtehetségesebb A legtehetségesebb A legtehetségesebb A legtehetségesebb 

sportolók pályán tartása, sportolók pályán tartása, sportolók pályán tartása, sportolók pályán tartása, 

egyéni menedzseléseegyéni menedzseléseegyéni menedzseléseegyéni menedzselése.



� Jelentős mértékű állami pénzeszközök (évi 

közel 1 Mrd Ft.)

� Stabil működési feltételek

� Munkamegosztás a szövetségekkel

A Program sikerének legfontosabb pilléreiA Program sikerének legfontosabb pilléreiA Program sikerének legfontosabb pilléreiA Program sikerének legfontosabb pillérei

� Munkamegosztás a szövetségekkel

� Hatékony pénzfelhasználás

� Dokumentált folyamatok

� Rendszeres értékelések



A Héraklész Bajnokprogram működési A Héraklész Bajnokprogram működési A Héraklész Bajnokprogram működési A Héraklész Bajnokprogram működési 

elveielveielveielvei

�A program lehetőség szerint normatív módon
kialakított kereteket biztosít a sportágak számára.

�ValamennyiValamennyiValamennyiValamennyi fontosfontosfontosfontos szakmaiszakmaiszakmaiszakmai döntéstdöntéstdöntéstdöntést aaaa
sportágisportágisportágisportági szakszövetségekszakszövetségekszakszövetségekszakszövetségek hoznakhoznakhoznakhoznak megmegmegmeg....
A szakszövetségek a központilag biztosított�A szakszövetségek a központilag biztosított
lehetőségekre építve éves (féléves) sportági szakmai
programokat készítenek.

�A NUPI közvetlenül finanszírozza a felkészítést.

�Kizárólag a kijelölt sportolói keret kaphat támogatást.



HÉRAKLÉSZ BAJNOKPROGRAM HÉRAKLÉSZ BAJNOKPROGRAM HÉRAKLÉSZ BAJNOKPROGRAM HÉRAKLÉSZ BAJNOKPROGRAM 
TÁMOGATÁSI FORMÁITÁMOGATÁSI FORMÁITÁMOGATÁSI FORMÁITÁMOGATÁSI FORMÁI

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

� A központi felkészülés létesítmény feltételei. 

Tudományos háttér, rendszeres antropometriai, � Tudományos háttér, rendszeres antropometriai, 
pszichológiai, terhelés diagnosztikai mérések biztosítása. 

� A sportegészségügyi ellátás. 

� A program valamennyi elemét tartalmazó sportinformatikai 
rendszer működtetése. 



A héraklész edzők státuszaA héraklész edzők státuszaA héraklész edzők státuszaA héraklész edzők státusza

� 20 sportágban 24 főállású és 94 
részfoglalkozású edző

� Munkáltató a NUSI-UPI� Munkáltató a NUSI-UPI

� A sportági szakszövetségek „kötelékében”, 
szakmai együttműködésével végzik 
munkájukat



SportoktatóSportoktatóSportoktatóSportoktató 2222

SportedzőSportedzőSportedzőSportedző 30303030

SzakedzőSzakedzőSzakedzőSzakedző 67676767

MesteredzőMesteredzőMesteredzőMesteredző 1111

Héraklész Programokban Héraklész Programokban Héraklész Programokban Héraklész Programokban 
foglalkoztatott edzők képesítésefoglalkoztatott edzők képesítésefoglalkoztatott edzők képesítésefoglalkoztatott edzők képesítése

MesteredzőMesteredzőMesteredzőMesteredző 1111

Testnevelő tanárTestnevelő tanárTestnevelő tanárTestnevelő tanár 32323232

SportszervezőSportszervezőSportszervezőSportszervező 2222

SportmenedzserSportmenedzserSportmenedzserSportmenedzser 2222

SzociológusSzociológusSzociológusSzociológus 1111

Rekreáció vezetőRekreáció vezetőRekreáció vezetőRekreáció vezető 1111



Héraklész edzők főbb feladataiHéraklész edzők főbb feladataiHéraklész edzők főbb feladataiHéraklész edzők főbb feladatai

oHéraklész program sportolói keret 
oÉves szakmai program, valamint évértékelés 
oÉves szakmai költségvetés, pénzügyi keretek
oA tudományos mérések és vizsgálatokoA tudományos mérések és vizsgálatok
oHéraklész edzőtáborok
oA MOB és a NUPI edző-továbbképzései 
oSportági edző-továbbképzési programok 
oKapcsolatot a Héraklész programban résztvevő sportolók 
egyesületi edzőivel
oHéraklész informatikai rendszer



A tapasztalatok összegzése I.A tapasztalatok összegzése I.A tapasztalatok összegzése I.A tapasztalatok összegzése I.

� Kiszámítható, állandó feltételrendszert biztosít a magas színvonalú szakmai

munkához. Fiatalabb korban kezdődhet meg a központi felkészülés.

� A Héraklész Bajnokprogram népszerűvé vált, mind a sportolók, mind az edzők

körében rangot jelent a programhoz tartozni.

� Az edzők részére biztosított jövedelmek mértéke kezdetben
ösztönzőnek bizonyult. A program edzői javadalmazásaösztönzőnek bizonyult. A program edzői javadalmazása
gondját megoldva a legfelkészültebb szakemberek pályán
tartását és foglalkoztatását segítette elő.

� Az edzők részére biztosított jövedelmek mértéke
folyamatosan veszít reálértékéből, így egyre több sportág

saját forrásból, vagy Gerevich ösztöndíjjal egészíti ki.

� Középpontba kerültek a legtehetségesebb sportolók, az egész éves, rendszeres,

tervszerű és folyamatos képzésük az optimálishoz közelítő mértékben biztosított.



A tapasztalatok összegzése II.A tapasztalatok összegzése II.A tapasztalatok összegzése II.A tapasztalatok összegzése II.

� A sportágak jelentős része az utánpótlás-nevelés átfogó rendszerét
kialakítva a teljes korosztályos vertikumot igyekszik gondozni.

� Megoldott a sportolók munkájának, képességeiknek és
eredményeiknek folyamatos számítógépes nyilvántartása.

� A programban résztvevő korosztályok nemzetközi eredményessége
a vártnál is gyorsabb mértékben javult, a programból „kiöregedő”
sportolók nagy számban kerültek be a felnőtt válogatott keretekbe.
a vártnál is gyorsabb mértékben javult, a programból „kiöregedő”
sportolók nagy számban kerültek be a felnőtt válogatott keretekbe.

� Az utánpótlás-nevelésben megélénkült a
szellemi élet, megerősödtek a szakember
továbbképzés formái.



Összesített eredményesség 2002-2009.
EB VB

Össz
I II III IV V VI VII

VII

I
I II III IV V VI VII VIII

2002 21 21 16 15 12 10 18 11 6 10 10 4 4 3 3 5 169

2003 21 28 47 11 19 15 18 10 12 10 18 3 6 10 5 11 244

2004 27 22 31 13 22 18 19 9 8 7 2 5 6 2 13 4 208

2005 23 32 28 11 27 20 14 17 18 6 11 6 8 3 1 8 2332005 23 32 28 11 27 20 14 17 18 6 11 6 8 3 1 8 233

2006 34 38 39 22 27 21 23 30 9 7 16 9 13 13 10 10 321

2007 40 31 40 19 32 22 17 20 16 9 13 6 15 5 10 3 298

2008 40 25 41 18 28 13 22 17 15 9 22 4 8 7 12 7 288

2009 37 40 39 26 38 12 19 18 18 15 16 6 20 4 10 5 323

össz 243 237 281 135 205 131 150 132 102 73 108 43 80 47 64 53 2084
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Patrónus ProgramPatrónus ProgramPatrónus ProgramPatrónus Program

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
(ÖTM) Sport Szakállamtitkársága – 2007 szeptember   

A program célja::::

o Edzői státuszok teremtése, az edzői életpálya vonzóvá 
tétele, tervezhető, hosszú távú feltételrendszerének tétele, tervezhető, hosszú távú feltételrendszerének 
kialakítása.
o Az utánpótlás-nevelésben dolgozó edzők anyagi 
megbecsülésének növelése.
o Korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, 
nemzetközi szinten is eredményes versenyzők 
felnevelésére képes fiatal edzői kör kialakítása.

25 sportág 32 patrónus, 52 patronált edző



A Patrónus Program működéseA Patrónus Program működéseA Patrónus Program működéseA Patrónus Program működése

o2009200920092009----től UPI irányítás, Héraklész Programmal összehangolvatől UPI irányítás, Héraklész Programmal összehangolvatől UPI irányítás, Héraklész Programmal összehangolvatől UPI irányítás, Héraklész Programmal összehangolva

oA programban érintett edzők személyét a szövetségek jelölhetik ki;A programban érintett edzők személyét a szövetségek jelölhetik ki;A programban érintett edzők személyét a szövetségek jelölhetik ki;A programban érintett edzők személyét a szövetségek jelölhetik ki;

oA patrónus lehetőség szerint csak a Héraklész programban alkalmazott A patrónus lehetőség szerint csak a Héraklész programban alkalmazott A patrónus lehetőség szerint csak a Héraklész programban alkalmazott A patrónus lehetőség szerint csak a Héraklész programban alkalmazott 

edző, a patronált edző munkáltatója vagy az egyesület, vagy a szövetség edző, a patronált edző munkáltatója vagy az egyesület, vagy a szövetség edző, a patronált edző munkáltatója vagy az egyesület, vagy a szövetség edző, a patronált edző munkáltatója vagy az egyesület, vagy a szövetség 

lehet;lehet;lehet;lehet;lehet;lehet;lehet;lehet;

oA munkaadókat terhelő járulékokat az egyesületeknek vagy a A munkaadókat terhelő járulékokat az egyesületeknek vagy a A munkaadókat terhelő járulékokat az egyesületeknek vagy a A munkaadókat terhelő járulékokat az egyesületeknek vagy a 

szövetségeknek kell önrészként vállalniuk;szövetségeknek kell önrészként vállalniuk;szövetségeknek kell önrészként vállalniuk;szövetségeknek kell önrészként vállalniuk;

oEgy patrónushoz több patronált is tartozhat;Egy patrónushoz több patronált is tartozhat;Egy patrónushoz több patronált is tartozhat;Egy patrónushoz több patronált is tartozhat;

oA patronált edzők Gerevich ösztöndíjban nem részesedhetnek;A patronált edzők Gerevich ösztöndíjban nem részesedhetnek;A patronált edzők Gerevich ösztöndíjban nem részesedhetnek;A patronált edzők Gerevich ösztöndíjban nem részesedhetnek;

oA patronálás szakmai feladatait, illetve követelményeit a Héraklész A patronálás szakmai feladatait, illetve követelményeit a Héraklész A patronálás szakmai feladatait, illetve követelményeit a Héraklész A patronálás szakmai feladatait, illetve követelményeit a Héraklész 

program éves szakmai tervéhez kapcsolódva (azon belül) kell program éves szakmai tervéhez kapcsolódva (azon belül) kell program éves szakmai tervéhez kapcsolódva (azon belül) kell program éves szakmai tervéhez kapcsolódva (azon belül) kell 

meghatározni.meghatározni.meghatározni.meghatározni.



oA patronált edző munkáját segítő tervezési 

dokumentáció elkészítésének felügyelete

oA patronált egyes edzéseinek megtekintése, 

segítése, értékelése

oA patronált bevonása a héraklész sportolók 

Patrónus edzők feladataiPatrónus edzők feladataiPatrónus edzők feladataiPatrónus edzők feladatai

segítése, értékelése

oA patronált bevonása a héraklész sportolók 

felkészítésébe

oA patronált éves munkájának értékelése

oLegalább évi egy alkalommal előadás tartása a 

közös munkáról valamelyik sportági 

edzőtovábbképzésen



Patronált edző feladataiPatronált edző feladataiPatronált edző feladataiPatronált edző feladatai

� Az éves szakmai munka szakmai 
ciklusainak írásos megtervezése, 
dokumentumainak rögzítése

� Részvétel a Héraklész sportolók � Részvétel a Héraklész sportolók 
felkészítésében és versenyeztetésében;

� Legalább évi egy alkalommal előadás 
tartása a közös munkáról valamelyik 
sportági edzőtovábbképzésen
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KÖSZÖNÖMKÖSZÖNÖMKÖSZÖNÖMKÖSZÖNÖMKÖSZÖNÖMKÖSZÖNÖMKÖSZÖNÖMKÖSZÖNÖM
A A A A A A A A FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!A A A A A A A A FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!


