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� Jelentős mértékű állami pénzeszközök (évi 

közel 1 Mrd Ft.)

� Stabil működési feltételek

� Munkamegosztás a szövetségekkel
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legfontosabb legfontosabb legfontosabb legfontosabb pilléreipilléreipilléreipillérei

� Munkamegosztás a szövetségekkel

� Hatékony pénzfelhasználás

� Dokumentált folyamatok

� Rendszeres értékelések



A Héraklész Bajnokprogram 
működési elvei

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

�Valamennyi fontos szakmai döntést a sportági
szakszövetségek hoznak meg.

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

� A központi felkészülés létesítmény feltételei. 

� Tudományos háttér, rendszeres antropometriai, 
pszichológiai, terhelés diagnosztikai mérések 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 státuszaA héraklész edzők státuszaA héraklész edzők státuszaA héraklész edzők státuszaA héraklész edzők státusza

� 20 sportágban 24 főállású és 94 részfoglalkozású 
edző

� Munkáltató a NUSI-UPI

A sportági szakszövetségek „kötelékében”, szakmai � A sportági szakszövetségek „kötelékében”, szakmai 
együttműködésével végzik munkájukat
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o Héraklész program sportolói keret 

o Éves szakmai program, valamint évértékelés 

o Éves szakmai költségvetés, pénzügyi keretek

o A tudományos mérések és vizsgálatoko A tudományos mérések és vizsgálatok

o Héraklész edzőtáborok

o A MOB és a NUPI edző-továbbképzései 

o Sportági edző-továbbképzési programok 

o Kapcsolatot a Héraklész programban résztvevő 
sportolók egyesületi edzőivel

o Héraklész informatikai rendszer



•segítséget nyújt a programmindennapi működtetéséhez,

•hozzájárul a programfinanszírozásának átláthatóságához,

•racionalizálja az adatkezelést, megkönnyíti az
adatkezeléssel kapcsolatos munkát,

•segítiabeszámolók,kimutatásokelkészítését,

Hatékony információ áramlásHatékony információ áramlásHatékony információ áramlásHatékony információ áramlás----komplex komplex komplex komplex 

informatikai rendszerinformatikai rendszerinformatikai rendszerinformatikai rendszer

•segítiabeszámolók,kimutatásokelkészítését,

•a programban érintett sportolókon és vezetőkön túl az
érdeklődők szélesebb köre számára is lehetővé teszi az
alapvető információk megtekintését,

•szükség esetén kapcsolódik egyéb sportinformációs
rendszerekhez.



Összesített eredményesség 2002-2009.
EB VB

Össz
I II III IV V VI VII VIII 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 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



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 javadalmazása gondjátösztönzőnek 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.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.

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