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INNOVÁCIÓ AZ EDZÉSBEN – VISIONBODY
VISIONBODY

A Visionbody Power Training rend-
szer minden 12–350 milliszekun-
dumban méri az izmok tömörségét, 
a hidratáltság szintjét, a keringést, 
a hőmérsékletet, valamint a kineti-
kus mozgást. A 20 beépített elektró-
dával a Visionbody Power Suit valós 
adatokat küld a felhasználó testéről  
a Visionbody Control Box felé. Ezek 
alapján az edző bármikor módosít-
hatja az edzés menetét, intenzitását.

További információ:

+36 70 778 4125
zera.albert@vision-body.com

www.vision-body.com
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Elnöki  
üzenet

Molnár Zoltán

Erre is büszkék 
lehetünk ...

2012. novemberében, a Magyar Edzők 
Társaságának akkori alelnökeként dr. 
Ormai László elnök úrral az edzőket, az 
edzőképzést és továbbképzést, az edzők 
foglalkoztatását érintő levelet intéz-
tünk Dr. Simicskó Istvánhoz, az akkori a 
sportért felelős államtitkárhoz. 

Érdemes most, több mint öt év eltel-
tével felidézni a levélből az általunk 
akkor felvetett kérdéseket, kezdemé-
nyezéseket és azóta a kezdeményezé-
sünkre történt intézkedéseket.

„A magyar sport eredményességének leg-
főbb letéteményesei az edzők. Akár az 
olimpiai aranyérem, akár egy utánpótlás 
korosztálybeli siker mögött mindig ott áll 
egy edző vagy egy edzői-szakmai közös-
ség. Ugyanakkor az edzők a magyar sport 
talán legkiszolgáltatottabb szereplői. A si-
ker – minden igyekezet és szakmai tudás 
ellenére – gyakran kudarcba fordulhat át, 
s ilyenkor természetesen az edző felelős 
a sikertelenségért ... A magasan kvalifi-
kált edzők jelentős része külföldön keres 
és talál munkát, megélhetést. A sport-
egyesületek utánpótlás vonalon ma már 
csak elvétve tudnak főfoglalkozású edzőt 
fizetni. A kevés pénzért és a bizonytalan-
ságért csak a megszállottak, az alacsony 
képesítésűek vagy a másra alkalmatlanok 
hajlandóak egész nap dolgozni.” 

Alapvető intézkedések történtek az 
edzők egzisztenciális – elsősorban 
anyagi – helyzetének javítására. 2013-
ban az állami sportvezetés a MET kez-
deményezésére beindította a Kiemelt 
Edző Programot. A program a magyar 
edzői társadalom „krémjét” érinti, azo-
kat az edzőket, akik a magyar sport 
nemzetközi eredményességének leté-
teményesei. A kezdetben a MOB által 

gondozott programot 2017. január-
jában a MET vette át. A 154 edzővel 
indult program mára kibővült, közel 
220 edző részesül biztos megélhetést 
nyújtó havi állami juttatásban. Emel-
lett megmaradt a Gerevich-ösztöndíj, 
a Héraklész Program és – részben a 
kezdeményezésünkre -beindult egy új, 
szintén az utánpótlás-nevelésben dol-
gozó edzők helyzetén javító program, 
az Utánpótlás Edzők Program. Ennek 
keretében mintegy háromszáz edző ré-
szesül rendszeres havi juttatásban.

„A magyar sportban, hozzávetőleges becs-
lés szerint 12-13 ezer edző dolgozik. A 
157/2004. Kormányrendelet szabályozza 
ugyan a sport területén képesítéshez kö-
tött tevékenységek jegyzékét, de az állami 
juttatásban részesülő edzők kivételével és 
főként a kisebb és a szabadidősport terü-
letén működő sportszervezeteknél több-
nyire senki sem ellenőrzi, hogy az edző 
rendelkezik-e a munkakör betöltéséhez 
szükséges edzői végzettséggel.”

2017-től a MET közreműködi a Nemzeti 
Sportinformációs Rendszer kidolgozá-
sában. Ennek egyik, jelentős része lesz 
az edzői kataszter, az edzők nyilván-
tartásának megvalósítása. Mint azt a 
hivatkozott levelünkben annak idején 
felvetettük, a 157/2004. sz. Kormány-
rendelet felfrissítésével lehetőség nyílik 
az edzők foglalkoztatásával kapcsolatos 
kérdések rendezésére, a sajnos gyakran 
előforduló visszaélések szabálytalansá-
gok felszámolására. A MET változatlanul 
készen áll arra, hogy megfelelő állami 
felhatalmazás esetén közreműködjön a 
rendelet végrehajtásában illetve a vég-
rehajtás ellenőrzésében.  

„A 7/1998. (II.17.) MT sz. rendelet meg-
szüntette a sportedzők kötelező tovább-
képzését. A kötelező továbbképzés vissza 
hozatalát indokolja a magyar sport szak-
mai színvonalának, eredményességének 
az elmúlt néhány évben szinte minden 
területen tapasztalható visszaesése, vala-
mint az is, hogy a sportszakember képzés 
liberalizálásával – néhány sportági kivé-
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teltől eltekintve – hanyatlott az edzőkép-
zés színvonala, ami együtt járt a frissen 
végzett sportoktatók, sportedzők tudász-
szintjének, sportági és általános szakmai 
ismereteinek hanyatlásával is.”

Az elmúlt időszak egyik legfontosabb 
intézkedésének tartjuk az edzőképzés 
megreformálását. Ebben döntő szere-
pe van a TF Testnevelési Egyetemmé 
válásának. 2017-ben – több, mint egy 
évtizedes szünet után – újra indult az 
önálló szakedző képzés. Hogy milyen űr 
keletkezett az edzőképzésben az elmúlt 
időszakban, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy közel ötszörös túljelentkezés volt 

az újra indult képzésben. A Testnevelé-
si Egyetem egymagában talán nem is 
képes a kiesett éveket pótolni, ezért 
üdvözlendő, hogy a vidéki egyetemek 
(Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Szom-
bathely stb.) is sorra akkreditáltatják a 
szakedző képzést. Ezzel párhuzamosan 
egyre több szövetség részéről merül fel 
az igény az OKJ-s edzőképzés megszün-
tetésére és az edzőképzés visszahelye-
zésére a felsőoktatás szintjére. Mindkét 
intézkedés egyik kezdeményezője a 
Magyar Edzők Társasága volt.

A sportedzők meghatározott körét érin-
tő (korábbi) sportági és központi to-

vábbképzési programok azonban nem 
helyettesíthetik a Magyarországon 
sportszakemberi foglalkoztatásban te-
vékenykedő személyek teljes körére 
kiterjedő, nem csak a sportági, hanem 
a sporttudomány legújabb ismeretei-
nek átadását is felölelő, jogszabályban 
meghatározott továbbképzést. Ennek 
ismételt bevezetésére korábban már 
történtek kezdeményezések (2002–
2003: GYISM és MOB, 2009: MET), ezek 
azonban nem vezettek sikerre. 

Ezért a Magyar Edzők Társasága ismé-
telten kezdeményezi egy, a sportszak-
emberek kötelező továbbképzését sza-
bályozó jogszabály létrejöttét.

A fent idézett levélből is kitűnik, hogy 
a Magyar Edzők Társasága közel másfél 
évtized óta harcolt az edzők kötelező 
továbbképzésének újbóli bevezetéséért 
és ezért a gyakorlatban is sokat tett. 
A Kiemelt Edző Program átvételével 
párhuzamosan ebben is sikerült – ha 
egyelőre kis lépésben is – előre lépni. 
2017-től a Sportért Felelős Államtit-
kárság támogatásával kidolgoztuk és 
megvalósítottuk a KEP edzőinek köte-
lező, kreditrendszerű továbbképzését. 
2017-ben több, mint harminc eseményt 
szerveztünk, amelyek közül az edzők 
érdeklődésük és elfoglaltságuk függ-
vényében választhatták ki a kredit-kö-
telezettségük teljesítéséhez szükséges 
rendezvényeket. Szeretnénk ezt a köte-
lezettséget fokozatosan a többi, állami 
juttatásban részesülő edzőre is kiter-
jeszteni.

A Magyar Edzők Társasága ez évben 
ünnepli fennállásának negyedszázados 
jubileumát. Büszkén mondhatjuk, hogy 
ez alatt a huszonöt év alatt a MET a 
magyar sport meghatározó tényezőjévé 
vált. Köszönhető ez a magyar sport ál-
lapotát, eredményeit döntően befolyá-
soló, az edzők érdekében kifejtett tevé-
kenységünknek.

Köszönet jár mindazoknak, akik tagként 
belülről, támogatóként, vagy együtt-
működő partnerként kívülről segítették 
munkánkat.

2018. március

Molnár Zoltán elnök
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dr. Szalay-Bobrovniczky 

Alexandra: Budapest Európa  

2019-es  sportfővárosa
„... szerintem akarat kérdése, hogy valaki be tud-
ja-e illeszteni az életébe a rendszeres mozgást. 
Úgy tapasztalom, hogy egyre többen ismerik fel 
a sport jótékony hatását ...”

Budapest 2019-re elnyerte az „Európa sportfő-
városa” címet – erről, és az idáig vezető útról, 
valamint a jövőbeli teendőkről is beszélget-
tünk dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán 
területért felelős főpolgármester-helyettessel.

A hivatalos meghatározás szerint főpolgár-
mester-helyettes Asszonyhoz tartozik az okta-
tás, a kultúra, a szociálpolitika, az ifjúságpoliti-
ka, a sport, a turisztika, a környezetvédelem és 
a város arculatának alakítása. Bár e területek 
kapcsolatban állnak egymással, most mégis 
kiemelnék egyet, mégpedig a lapunk profiljá-
ba illő sportot. Kérem, meséljen arról, milyen a 
viszonya a sporttal!

Gyerekkoromtól kezdve sportolok, ma is ak-
tívan. A legendás Berczik Sári néni-féle Bu-
dai Táncklubban művészi tornáztam, amit 
nagyon szerettem. Aztán a Vasasban szer-
tornával foglalkoztam, de általános iskolás 
koromban jazz-balettre váltottam. Gimna-
zistaként újból visszatértem a szertornához.

– Miért?

Egyszerű oka volt: mert nagyon szerettem 
a szertornát. Versenyekre is jártam, igaz, je-
lentős eredményeket nem értem el. Ma is 
vallom, hirdetem, hogy sportolni nem csak a 
világszintű eredményekért, az olimpiai vagy 

Vendégszektor
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világbajnoki érmekért kell. A sportnak közös-
ségteremtő ereje is van, életre szóló kapcso-
latok, barátságok születhetnek a vívóterem-
ben vagy a sportpályákon, rendszerességre 
nevel, a mindennapi munka után kikapcsolja 
az embert. Az egészségmegőrzésben is hatal-
mas a szerepe, gyógyszerek helyett inkább a 
sportolásra, sporteszközökre áldozzunk! Ma-
napság heti három-négy alkalommal edző-
terembe járok, különböző gépeken, főleg a 
futógépen edzem magam. Nagy szükségem 
van a mozgásra, nem tudom nélküle elkép-
zelni az életem! A nyári szabadságot is úgy 
szervezem meg, hogy aktív pihenés legyen, 
vagyis legyen lehetőség a mozgásra, kajako-
zásra, hegymászásra, túrázásra. Egyébként a 
férjem is sportos beállítottságú, öt és fél éves 
kislányunk, Anna pedig az MTK-ban ritmikus 
gimnasztikázik, amit nagyon komolyan vesz, 
emellett pedig úszik, mert nagyon fontos, 
hogy a gyerekek megtanuljanak úszni. Sze-
rintem akarat kérdése, hogy valaki be tudja-e 
illeszteni az életébe a rendszeres mozgást. 
Úgy tapasztalom, hogy egyre többen ismerik 
fel a sport jótékony hatását, sok futó-kocogó 
embert látni a városban, és a konditermeket, 
sportpályákat is sokan látogatják. 

– Gondolom, ennek a ténynek is szerepe volt 
abban, hogy Budapest 2019-ben Európa sport-
fővárosa lehet.

A címért pályázni kellett, és mindig nagy 
verseny folyik az elismerésért. Az adott város 
sportéletét bemutató részletes anyagok el-
bírálása után hirdetnek győztest. Manapság 
jó helyzetben van Budapest, hiszen nemcsak 
a nagy futóversenyekre ide érkező „sport-
turisták” viszik a főváros jó hírét, hanem az 
itt rendezett világversenyek, mint például a 
tavalyi vizes világbajnokság is nagyot len-
dítettek a város ismertségén, hozzátettek az 
amúgy is meglévő jó híréhez. És akkor még 
nem beszéltünk élsportolóink sikereiről! 
Vagyis Magyarország és a sport jól csengő 
összetartozó fogalmak, már nem nagyon kell 
bemutatkoznunk a világnak. Budapest pedig 
nagyon sok sportterületnek, sportágnak igaz-
gatási székhelye is, olimpiai és nem olimpi-
ai sportágaknak, szabadidősportnak, diák és 
egyetemi – főiskolai sportnak, fogyatékkal 
élők sportjának egyaránt. Az eddigi eredmé-
nyek megjelenítése mellett természetesen új, 
vagy hagyományos, de megújított programo-
kat is tervezünk 2019-re, amelyre a konkrét 
felkészülést egy február végén tartott nyitó-
konferenciával kezdtük meg. A konferencia 
egyébként azt is példázta, hogy a sportszak-
ma ötleteire is nyitottak vagyunk, szívesen 
fogadunk minden építő gondolatot, tanácsot.  

– Röviden  összegezné a konferencia tapasz-
talatait?

Bár Budapest már eddig is bizonyította, hogy 
joggal képzeli el a jövőjét nagy nemzetközi 
sportesemények házigazdájaként, a város 
sportélete számunkra elsősorban a buda-
pestiekről szól.  Arról, hogy a sport révén is 
otthon érezzük magunkat a városunkban, 
élvezzük az egészséges életmód és a sport 
szeretetének eredményeit, hogy mindannyi-
an megtaláljuk a szabadidősport és a diák-
sport területén a kedvünkre való élményt és 
célt. A konferencián többször is kitértünk rá, 
hogy az Európa Sportfővárosa 2019 kitün-
tető címben számtalan lehetőséget látunk. 
Lehetőséget arra, hogy a sport területén az 
európai közvélemény figyelme Budapestre 
irányuljon, de lehetőséget arra is, hogy Bu-
dapest profi és amatőr sportolói közösségei 
bemutatkozhassanak. Szeretnénk, ha minden 
budapesti a magáénak érezhetné a sportot 
és készségeinek, képességeinek megfelelő-
en részt is tudna venni a programokon. En-
nek jegyében került sor a konferencián egy 
együttműködést szimbolizáló közös sajtófal 
aláírására. Olyan kiemelt sportszervezeteket 
kértünk fel az együttműködésre, akik 2018–
2019-ben kiemelt, nemzetközi sportesemény 
rendezői Budapesten és az együttműködés 
keretében vállalták, hogy sporteseményeik 
révén hozzájárulnak az Európa Sportfővárosa 
cím népszerűsítéséhez, és ezáltal a fővárosi 
sportélet további erősítéséhez. Bízom benne, 
hogy a konferencián útjára induló széles körű 
összefogás révén ennek a versenysorozatnak 
minden budapesti csak nyertese lehet!

A fiatalok és a sport

– Kérem, emeljen ki a programok és a tervek 
közül néhányat!

Idén harmadik éve rendezzük meg az első-
sorban a fiatalokat megcélzó, különleges 
vagy extrém sportokat magában foglaló 
városi sportok fesztiválját, a Budapest Ur-

ban Games-t. A rendezvényt azért indította 
útjára Budapest Főváros Önkormányzata 
és a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit 
Kft., hogy a nagy sportfejlesztések mellett 
a városi sportolás népszerűsítése és a he-
lyi sportközösségek támogatása is bővül-
hessen, és Budapest világörökségi hely-
színen, vagy akár kevésbé ismert közterein 
sportolhassanak a budapestiek Azt szoktuk 
mondani, hogy ilyenkor kivisszük a sportot 
az utcára, az emberek közé. Ennek prog-
ramjában szerepel például a Citadelláról 
gördeszkával legurulás, vagy a 2017-ben 
első alkalommal megszervezett Duna-át-
úszás. A fiatalok, a fővárosi iskolák tanulói 
a diáksport-rendszeren keresztül bekapcso-
lódhatnak a diákolimpiai mozgalomba. Az 
iskolai időszakon kívül, a nyári szünetben 
ingyenes nyári táborokat szervezünk, hogy 
a sportos vakációjuk is biztosítva legyen a 
mozogni vágyó gyerekeknek. A diákolimpia 
rendszere egyébként nem csupán a sport 
szeretetére tanítja meg a fiatalokat, ha-
nem a fővárosi sportegyesületek kiemelt 
utánpótlás bázisát is jelenti. A diákolimpiai 
versenysorozaton évről évre több mint 350 
iskola és 15–17 ezer diák vesz részt. A gye-
rekek sportolásánál emelem ki, hogy jövőre 
lesz ötven éves Budapest legrégebbi hagyo-
mányokra visszatekintő díja, az „Élen a tanu-
lásban, élen a sportban” kitüntetés, amellyel 
1969 óta ismerjük el a sportban és a tanu-
lásban is magas szinten teljesítő fiatalokat. 
Már az idén is szeretnénk megújítani a díjat, 
több lehetőséget biztosítani a két területen 
is helytálló diákok számára, 

Fejlesztések, létesítmények

– A már említett vizes világbajnokság alkalmá-
ból Budapest több létesítménye megújult, és ez 
történik minden rangos sportesemény kapcsán. 
Milyen beruházások várhatóak a jövőben?
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Hadd jegyezzem meg, hogy a munkálatok 
mindig a kormányzat sportkoncepciójának 
megfelelően, velük szorosan együttmű-
ködve zajlanak. Tavaly például kormányzati 
forrásból újult meg a Hajós Alfréd uszoda, 
míg a főváros ezzel párhuzamosan a Mar-
gitszigetet tette rendbe: megújult a Margit-
sziget zöldfelülete, korszerűsítettük a köz-
világítást, új utcabútorokat helyeztünk ki, 
játszótereket újítottunk fel, és a teljeskörű 
csatornázásnak köszönhetően megoldódott 
a szennyvízkezelés is. Nagyon fontos, hogy 
ezek a fejlesztések nem egy-egy alkalomra 
szólnak, hanem egyértelműen hosszútávra 
terveztünk. A városvezetés kiemelt célja, 
hogy az élsport mellett a szabadidősport és 
a diáksport is megfelelő támogatást kapjon. 
Ennek jegyében újult meg a margitszigeti 
futópálya, amelyet megszeretett a lakosság, 
és nagyon büszkék vagyunk rá (lásd a kere-
tes írást – a szerző). Következő nagy tervünk 
a MAC-stadionon belül lévő futópálya meg-
újítása.  Számos közterületen – több helyen 
a kerületi önkormányzatokkal együttmű-
ködve (pl. Feneketlen tó) – szabadtéri kon-
dicionáló parkok létesültek, tavaly Csepe-
len adtunk át egyet, és a Margitszigeten is 
működik egy. Az élsportra használt létesít-
mények, labdarúgó stadionok megújítása 
mellett a hosszú távú célokat kiválóan szol-
gálhatja Budapesten is az országos torna-
terem és tanuszoda fejlesztési program, az 
óvodai, iskolai és utánpótlás infrastruktúra 
fejlesztése, felújítása is megindult. Külön 
fejezetet érdemelne a Városligeti Műjégpá-
lya, amely 1870 óta a város egyik legjobb 
érve arra, hogy a hidegben se legyünk lus-
ták kimozdulni, és a csúszkálás, korcsolyá-
zás öröme mellett egy remek napot töltsünk 
barátainkkal, családunkkal. 

A Műjégpálya sokat változott az évek során, 
megélt néhány újjáépítést. A 2011-ben tör-
tént munkálatoknak köszönhetően napra-
kész szolgáltatásokkal és abszolút korszerű 
működéssel büszkélkedhetünk. Legutóbbi 
nagy beruházásunk az új beléptető- és jegy-
értékesítő rendszer kialakítása volt

Csak egy adatot emelnék ki a Műjégpálya 
működéséből: hetente több mint 4000 isko-
lás gyermek korcsolyázik itt a kedvezményes 
korcsolyaoktatási programunk keretében.  

Szólni kell a fürdőfejlesztésekről is, melyek 
a sportot és a rekreációt is szolgálják. Az 
elmúlt hét évben  átlagban évi egy fürdő 
újult meg, esett át téliesítésen vagy bővíté-
sen. A fejlesztések kategóriájába tartozik az 
a tervünk is, hogy kidolgozzunk egy olyan 
rendszert, napra kész útmutatót, amely okos-
telefonon is alkalmazható, letölthető rajta 

minden sporttal kapcsolatos hír: hol lehet 
a közelben sportolni, vagy sporteseményen 
szurkolni.  

– Beszélgetésünk során szóba kerültek a futó-
versenyek, és nem hagyhatom ki a talán ün-
neprontónak tűnő, ám az élet diktálta kérdést: 
az évek során mennyivel lett megértőbb a vá-
ros lakossága, mennyire viselik el az emberek 
a lezárások okozta bonyodalmakat?  

Mivel egyre többen sportolnak, ők jobban 
elfogadják mások sportolását, még ha az 
útlezárásokkal is jár. Azt pedig hangsúlyozni 
kell, hogy a nagy hagyományú, három nem-
zetközi futóversenyt – Telekom Vivicittá 
Városvédő Futás; Wizz Air Budapest Félma-
raton, Spar Maraton Fesztivál – a Budapest 
Sportiroda szervezi magas színvonalon, és 
ezek lebonyolításával nincs gond, hiszen 
az előzetes tájékoztatás széles körű, és az 
útvonalat is gyorsan felszabadítják a rende-
zők. A problémát az okozta, hogy korábban 
olyan versenyeket is beengedtek a belső 
kerületekbe, ahol nem volt profi szervezés, 
és a kisebb létszám is nagyobb fennakadá-
sokat okozott. Ezért is volt szükség a szigo-
rításra, az események megszűrésére. Egyéb-
ként a nagy futóversenyek jó szervezésének 
köszönhető, hogy Budapest továbbra is Eu-
rópa egyik futó-fővárosa, hiszen az említett 
három eseményre 2016-ban öt  kontinens 
85 országából összesen több mint 7.500 
futó érkezett, velük együtt pedig majdnem 
kétszer annyi kísérő. Kimutatások igazol-
ják, hogy 2010 óta csaknem 30 százalékkal 
nőtt a turisztikai, köztük sportolási céllal 
hazánkba érkező külföldi vendégek száma, 

ennek is köszönhető, hogy jövőre Budapest 
lehet Európa sportfővárosa! Ez az elismerés 
amellett, hogy büszkeséggel tölt el minket, 
erőt ad a további munkához, mert bizonyít-
ja, hogy jó úton járunk.

Füredi Marianne

A margitszigeti futópálya – számokban 

A megújult margitszigeti futópályán 2017. március 
15. és december 28. között számlálta az elhaladó-
kat az Eco-Counter Magyarország – akik egyébként 
a budapesti kerékpáros-forgalmat is mérik.  

A legfontosabb adatok a futókör látogatottságáról: 

• Összesen 1.039.841 áthaladást rögzítettek;

• A legforgalmasabb óra: 848 áthaladás/óra (aug. 29);

• A legforgalmasabb nap: 8.225 áthaladás/nap (ápr. 2); 

•	 A	legforgalmasabb	hét:	42.435	áthaladás	április	első	
hetében.
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A cél a sportoló  
nemzet

Új év, új feladatok a magyar sport előtt

A sport előterében, a „kirakatban” az élsport 
áll, de szükség van a nem versenyszerűen,  ha-
nem a szabadidejükben sportolók megmozga-
tására is. Hogyan tudják megkönnyíteni, elér-
hetővé tenni a lakosság sportolását?

Ha felteszik nekem a kérdést, mi a fontosabb, 
az élsport vagy a szabadidősport, mindig azt 
felelem, hogy a legfontosabb, hogy mindenki 
sportoljon. A kormány hosszú távú célja is az, 
hogy a magyar társadalom valóban sportoló 
nemzetté váljon, és egyre nagyobb tömegek, 
fiatalok és felnőttek, egyaránt válasszák az 
egészséges életmódot, a sportot. A magyar 
kormány, amikor a sportot mint nemzeti stra-
tégiai ágazatot kiemelten támogatni kezdte, 
az élsport felkarolásán túl olyan szabadidős 
fejlesztéseket és programokat is elindított, 
amelyek kifejezetten a szabadidősportot, az 
egészséges életmód elterjedésének alap-
jait támogatják és fejlesztik, hiszen egyik fő 
célkitűzésünk, hogy folyamatosan növeljük a 
rendszeresen sportolók arányát a teljes ma-
gyar társadalmon belül. Hiszen az egészség 
fejlesztésének egyik legfontosabb eleme a 
fizikai aktivitás növelése, ezért is olyan fon-
tos, hogy a szabadidő tartalmas, testmozgás-
ban gazdag eltöltése értékként legyen jelen 
a mindennapokban.  Mindenképpen kiemel-
ném, hogy a lakosság élethosszig tartó, rend-
szeres testmozgásra ösztönzése Magyaror-
szág gazdaságának és versenyképességének 
növeléséhez és a foglalkoztatási mutatók 
javításához is elengedhetetlen. A szabadidő-
sport tehát valóban kiemelt jelentőségű terü-
let, amelyre a kormány 2018-ban 11 milliárd 

8 ezüst- és 3 bronzérem került ifjú úszóink 
nyakába. A szintén hazai rendezésű  EYOF-
on a 152 fős magyar csapat hat sportágban 
13 arany-, 14 ezüst- és 14 bronzérmet gyűj-
tött, amelyek közül 15 érmet itt is az úszók 
szereztek. Csak a nyári hónapok alatt 81 
arany-, 84 ezüst- és 63 bronzérem mutatta 
a magyar utánpótlássport nagyszerű ered-
ményeit, amelyeket 32 korosztályos Euró-
pa-bajnokságon, világbajnokságon, vagy 
olimpiai eseményem szereztek verseny-
zőink, tehát az utánpótlás is fantasztikus 
sikereket ér el. A kajak-kenu világbajnok-
ságon 5 arannyal, 3 ezüsttel és 2 bronzzal 
Magyarország a második helyen zárt az 
éremtáblázaton. A teljesség igénye nélkül 
atlétikában, tornában, teniszben, gyorskor-
csolyában is kiemelkedő eredmények szü-
lettek, vízilabdában és kézilabdában pedig 
a magyar csapatok klubszinten is Európa 
elitjéhez tartoznak, ezt tavaly is bizonyítot-
ták. És ha már említettem a gyorskorcsolyát, 
nem hagyhatjuk szó nélkül a pjongcsangi 
téli olimpiát, amely ugyan már 2018-hoz 
tartozik, de Magyarország első téli olimpiai 
aranya, amelyet a férfi gyorskorcsolya válo-
gatott szerzett, máris páratlan, fantasztikus 
része az idei magyar sportsikerek sorozatá-
nak! Elképesztő pillanatok voltak, és felejt-
hetetlen élmény, hogy én is ott lehettem 
Magyarország legelső téli olimpiai arany-
érmének megszerzésekor, láthattam, ahogy 
a magyar sport ismét történelmet ír, és 
megmutatja, hogy egyre több sportágban a 
világ élvonalához tartozunk! Persze ilyen-
kor eszembe jut saját sportolói karrierem 
is, tudom, mennyi kitartásra és elszántságra 
van ehhez szükség, milyen kemény munka 
áll mögötte. Igazán büszkék lehetünk tehát 
sportolóink és edzőik kiemelkedő munkájá-
ra! Hiszem, hogy a jövő még számos ehhez 
hasonló nagyszerű magyar sportsikert tar-
togat számunkra, tehetséges és szorgalmas 
sportolókból, valamint szakmailag kiváló-
an felkészült, nagyszerű edzőkből ugyanis 
nincs hiány.

– Évnyitó beszélgetésünk elején arra kérem 
Államtitkár Asszonyt, röviden értékelje a mö-
göttünk hagyott 2017-es esztendőt, verseny-
zőink eredményeit, sikereit, illetve a verseny-
rendezőként felmutatott eredményeket.

Kormányzati cél, hogy minél több rangos 
nemzetközi sporteseménynek adhassunk 
otthont. Míg 2010-ben Magyarországon 
mindössze 34 nemzetközi sporteseményt 
rendeztek, 2017-ben már 109 ilyen rangos 
alkalom volt! Egy-egy olyan nagyszabá-
sú verseny megrendezése, mint például a 
FINA Vizes Világbajnokság, az EYOF és más 
Világ- és Európa-bajnokságok, valamint 
a nemzetközi versenysorozatok magyar 
állomásai, gondoljunk csak a Forma 1-re 
vagy a női kézilabda Final Fourjára, mind 
tudásunk, kreativitásunk legjavát igényli, 
csak fegyelmezetten és komoly összetar-
tással valósítható meg olyan magas szín-
vonalon, ahogy ezt tavaly is tettük. Minden 
területen kiválóan teljesítettünk, így ezen 
események sikerét figyelembe véve bármi-
lyen nagyszabású, rangos sportrendezvény 
lebonyolítására készen állunk.  Mindaz a 
nemzetközi sportszakmai elismerés, a meg-
annyi pozitív visszajelzés, ami ezekre a ese-
ményekre érkezett, megmutatja a magyar 
szervezők felkészültségét, hozzáértését és 
a hazai sportinfrastruktúra fejlődését. Hi-
szem, hogy a nemzetközi sportesemények 
rendezési jogainak sorozatos elnyerése és 
a rengeteg fantasztikus, sokszor történelmi 
nemzetközi sportsiker, amit az elmúlt né-
hány évben a magyar sportolók elértek, azt 
igazolja, hogy igazi sportnemzet vagyunk. 
Hiszen a magyar sportolók is fantasztiku-
san teljesítettek 2017-ben: úszásban pél-
dául a hazai rendezésű világbajnokságon 2 
arany, 5 ezüst és 2 bronzéremmel zártunk, 
a férfi vízilabda válogatott szintén ezüstér-
met szerzett. Nem sokkal később az india-
napolisi junior úszó világbajnokságon válo-
gatottunk 14 indulóval 16 érmet szerzett, 
de sporttörténelmi sikerekben, világcsú-
csokban sem volt hiány, miközben 5 arany-, 
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forint támogatást biztosít. Mindez több évet 
átfogó pályázatokból és programfinanszíro-
zásokból áll össze. Ezen állami támogatások 
fő célja a sportolás népszerűsítése a lakosság 
körében, az inaktív lakosság sportolásra ösz-
tönzése és az ehhez szükséges sportinfrast-
ruktúra fejlesztése.

A sportolni vágyó lakosság a legköny-
nyebben saját lakóhelyén érhető el, így a 
helyben biztosított programok az ott élő 
közösségek számára nagy előrelépést je-
lenthetnek az aktív életvitelben. A HISZEK 
Benned programot a Sportért Felelős Ál-
lamtitkárság indította 2016-ban a szabad-
idősport, valamint az utánpótlás-nevelés és 
tehetséggondozás támogatásának érdeké-
ben, két alprogrammal. A program révén a 
megyei jogú városok önkormányzatai helyi 
szintű szabadidősport-programok megvaló-
sításához kaphatnak pénzügyi támogatást, 
a helyi szinten működő egyesületek pedig 
ahhoz, hogy a kereteik közt zajló tehetség-
gondozást szélesebb rétegek számára is 
elérhetővé tegyék. A nagy sikerre való te-
kintettel a HISZEK Benned 2017-ben is foly-
tatódott, sőt egy harmadik alprogrammal is 
bővült.  A Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt 
Kapus Program helyi szinten kíván sporto-
lási lehetőségeket teremteni, a sportinfrast-
ruktúra igénybevételére ösztönözni. Mindez 
az állam pénzügyi támogatása mentén az 
állampolgárok sporthoz való szabad hozzá-
férését célozza meg. Az elmúlt években egy-
re nagyobb teret nyer a szabadidős sport-
ban az úgynevezett „street – workout”, azaz 
a szabadtéren felállított testedző eszközök, 

sportparkok használata. A fentiek szellem-
ében hirdette meg a kormány a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Progra-
mot, amelynek alapvető célja, hogy olyan 
közösségi tereket alakítsanak ki az ország 
minél több településén, ahol valamennyi 
korosztály aktívan töltheti el a szabadide-
jét, méghozzá igényes szabadtéri létesítmé-
nyekben, és már több mint 100 településen 
valósult meg szabadidős-egészség sport-
park beruházás.

Ezen túlmenően elmondhatjuk, hogy az 
egyes sportágak további összegeket fordíta-
nak saját forrásaikból a szabadidősportra. Az 
utánpótlás-nevelés pedig mind az élsport, 

mind a szabadidősport szempontjából ki-
emelt fontosságú. Az egységes utánpótlás-
nevelési rendszer lényege, hogy a tehetsé-
ges fiatalokat eljuttassa a versenysportig, 
az élsportból kieső fiatalokat pedig állandó 
sportolási lehetőségek, mint a diák- és hall-
gatói sport felé irányítsa. És ne felejtsük el, 
hogy a hazai rendezésű sportesemények, a 
magyar sportsikerek is sportolásra ösztönző 
tényezőként jelennek meg, s ezáltal a pasz-
szív emberek kedvét is meghozhatják az ak-
tív sportoláshoz.

– Államtitkár Asszony szerint milyen eredmé-
nyeket hozott az Államtitkárság és a Magyar 
Edzők Társasága egyéves együttműködése?  
Milyen tapasztalatai vannak a Kiemelet Edző 
Programnak (KEP), a szövetségi koordinátori 
programnak? Mi a véleménye a kiépülő Nem-
zeti Sportinformációs Rendszerről?

A 2017-ben született stratégiai együttműkö-
dési megállapodás a Magyar Edzők Társasá-
ga és a Sportért Felelős Államtitkárság kö-
zött azt a célt szolgálja, hogy a sporttörvény 
által meghatározott állami célok elérése mi-
nél hatékonyabb legyen. Eszerint a MET az 
államtitkársággal egyeztetett feladatkörök-
ben elősegíti az élsport és a szabadidősport 
gyakorlása feltételeinek megteremtését. A 
kormány a szövetségek, egyesületek segíté-
sén, valamint a sportlétesítmények fejlesz-
tésén túl közvetlenül is támogatja az edzők 
munkáját, ebben pedig fontos szerepet kap 
a MET-tel való együttműködés.

A 2013-ban bevezetett Kiemelt Edző Prog-
ram megteremtése történelmi jelentőségű 
a magyar sportban, és azóta is folyamato-
san nő a résztvevőinek száma. Már tavaly is 
több mint 200 edző került be a program-
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ba, az idén pedig további 10 %-kal többen 
vesznek részt benne. A program sikerében 
a MET-nek is fontos szerepe van az edzők 
munkáltatójaként és egyszerre szakmai 
mentoraként. A program a kiemelt edzők 
foglalkoztatásához kapcsolódó költségeket 
központi költségvetési forrásból biztosítja, 
ezáltal garantálva a legeredményesebbek 
pályán tartását, továbbképzését, magyar-
országi foglalkoztatását. Rendkívül fontos, 
hogy ezek a szakemberek a magyar sport 
eredményességének fenntartása és továb-
bi fejlesztése, valamint a magyar sportolók 
érdekében idehaza kamatoztassák magas 
szintű szakmai tudásukat és tapasztalata-
ikat. A Kiemelt Edző Program, a Gerevich-
ösztöndíj és az Utánpótlás Edzők Programja 
olyan komplex rendszert alkot, amely egy 
tervezhető, sikeres életpálya lehetőségét 
képes biztosítani a magyar edzők számára.

A szövetségi koordinátori munkakör, a 
MOB-ban már létező, utánpótlás koordiná-
tori pozíció átalakított, kibővített változata, 
amely a stratégiai szempontból kiemelt 24 
sportággal való együttműködést öleli fel. A 
szövetségi koordinátorok tevékenységével 
összhangban heti rendszerességgel történ-
nek egyeztetések akár célirányos szakmai 
munkacsoportokban, akár a legmagasabb 
államtitkári szinten is, hiszen a szövetségi 
koordinátorok összekötő, egyeztető funkciót 
töltenek be a szövetségek és az állami irá-
nyítás közötti együttműködésben annak ér-
dekében, hogy az adott sportág az optimális 
működési feltételek megteremtése mellett 

a lehető legjobb eredményeket produkál-
hassa. Ebben szintén számítunk a MET-re, 
hiszen a szövetségi utánpótlás koordináto-
rokat 2017 februárjától a MET alkalmazza.

A Nemzeti Sportinformációs Rendszer a 
magyar sportigazgatás egyik alappillére 
lesz, amely óriási segítséget jelent majd 
a sportolóknak, a sportszervezeteknek, a 
sportszakembereknek, így az edzőknek is. 
A magyar sport társadalmi szerepének és 
közösségi értékének erősítéséhez elen-
gedhetetlen, hogy a sporttal, sportolással 
kapcsolatos lehető legtöbb információ és 
adat megbízható forrásból, egy helyen áll-
jon rendelkezésre, valamint lehetővé vál-
jon sportszakmai statisztikák és mérések 
adatbázisszintű elkészítése és ezek elem-
zése.   A Rendszer folyamatos fejlesztése 
hozzájárul majd a sport népszerűsítéséhez, 
a sportszolgáltatásokhoz való könnyebb 

hozzáféréshez, és a sportszakmai munka 
támogatásához. A MET-re is számítunk a 
rendszer felépítésére irányuló sportszakmai 
feladatok meghatározásában, különösen az 
edzők foglalkoztatásával, képzésével és to-
vábbképzésével kapcsolatos kérdésekben.

– Tapasztalataink szerint nagyon népszerű az 
„Edző leszek – nincs akadály” program. Mi a 
véleménye a sorozatról, illetve a nyíregyházi 
állomásról, ahol személyesen jelen volt és elő-
adást tartott?

Az Edző leszek – Nincs akadály! rendezvény-
sorozat elsődleges célja az edzői pálya nép-
szerűsítése a sport iránt érdeklődő fiatalok 

körében. Az országos rendezvénysorozat 
azzal, hogy felvázolja az életpálya céljait, 
feladatait és értékeit azon középiskolások 
és fiatal felnőttek számára, akik kedvet, el-
hivatottságot éreznek az edzői munka iránt, 
nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az edzői 
hivatás továbbra is jó kezekben maradjon. 
Hiszen edzőnek lenni nem pusztán egy fog-
lalkozás, hanem valódi hivatás! Csodála-
tosan éreztem magam a rendezvényen én 
is, hiszen a sportot rajongásig szerető fia-
taloknak mesélhettem az edzői karrierben 
rejlő fantasztikus lehetőségekről, és látva a 
szinte megszállott csillogást a szemükben, 
biztos vagyok benne, hogy sokan közülük a 
jövő edzőgenerációját fogják erősíteni.

– Az edzők helyzete a különböző programok-
nak köszönhetően folyamatosan javul. Milyen 
jövőbeli terveik vannak ezzel kapcsolatban, 
például az edzőképzés, továbbképzés terén? 
Várhatók az edzők egzisztenciális helyzetét 
javító további programok, illetve az utánpót-
lás-edzők további támogatása?

Az államtitkárság prioritásként kezeli a ma-
gyar edzők szakmai lehetőségeinek bővíté-
sét és a minőségi utánpótlás biztosítását, 
hiszen az edzők szerepe a sportban mindig 
is kulcsfontosságú volt, de napjainkban egy-
re inkább felértékelődik. Vezető szerepük az 
utánpótlás- és versenysportban vitathatat-
lan, de a szabadidősportban is egyre na-
gyobb és felelősségteljesebb feladat hárul 
rájuk. Az edzők szakmai munkájának támo-
gatása ezért alapvető fontosságú a kormány 
hosszú távú céljainak megvalósításában, 
miszerint a magyar társadalom sportoló 
nemzetté váljon, és egyre többen válasszák 
az egészséges, mozgásgazdag életmódot. A 
már jól működő programok és ösztöndíjak 
egyre szélesebb körre való kiterjesztésé-
vel a továbbiakban is a zavartalan szakmai 
munka feltételeit kívánjuk biztosítani.

– Idén 25 éves a MET. Hogyan látja a szerve-
zet szerepét, jövőjét?

Az elmúlt 25 évben a Magyar Edzők Társasá-
ga egyre növelte az edzői munka elismertsé-
gét, megőrizte a hagyományokat, miközben 
a szakmai fejlődést is nagyban előmozdítot-
ta. Az edzők érdekvédelmében, széles körű 
tájékoztatásában, hazai és nemzetközi ta-
pasztalatcseréjében, az edzői képzésében és 
továbbképzésében vállalt szerepénél fogva 
a MET-nek a jövőben is kiemelt szerepe lesz 
a magyar sportszakma fejlődésében, szak-
embereink magas színvonalú munkájának 
fenntartásában, támogatásában.

Füredi Marianne



12



Hasznos ismeretekkel gazdagodtak a leendő 
edzők a Pécsi Egyetemen.

November 23-án ismét egy egyetemi vá-
rosba, Pécsre látogatott el az „Edző leszek – 
nincs akadály” program. A házigazda ezúttal 
a Pécsi Tudomány Egyetem Természettudo-
mányi Karának Sporttudományi és Testneve-
lési Intézete volt.

Dr. Wilhelm Márta, az Intézet vezetője nagy 
örömmel üdvözölte otthonukban a rendez-
vényt, mert fontosnak tartja, hogy a leendő 
testnevelő tanárok és edzők már hallgató-
ként is szembesüljenek azokkal az értékekkel 
és kihívásokkal, amelyek ezen a pályán vár-
nak rájuk.

Az előadótermet csaknem teljesen megtöltő 
hallgatóság nagy érdeklődéssel hallgatta a 
rendezvény díszvendégének, Vári Attila ví-
zilabda olimpiai bajnoknak a beszámolóját, 
hogy lett úszó palántából vízilabdázó, hogy 
lett olimpiai bajnok és a játékos pályafutása 
után miért lett sportvezető. Kisgyerekként a 
sportolást a KSI-ben kezdte, ahol a népszerű 
Ili néni, Lakics Istvánné tanította meg úszni. 
Kezdetben úszó versenyeken is indult, de vé-
gül a vízilabdánál kötött ki. A KSI-ben akkor 
egy nagyszerű korosztály jött össze, már ott 
csapattársai voltak Kásás Tamás és Székely 
Bulcsú, akikkel később együtt lett olimpiai 
bajnok. Serdülő és ifjúsági korukban is meg-
nyertek minden lehetséges nyerhetőt és így 
volt ez az ifjúsági és junior válogatottal is. 
Nagy hálával tartozik a KSI edzőinek, akik 
elindították sikeres pályafutását. Dr. Kemény 
Dénes szövetségi kapitány rendkívüli szak-
mai felkészültségével és közösségteremtő 
erejével vitte sikerre a válogatottat a Syd-
ney-i Olimpián. Klubjátékosként is sikeres 
éveket töltött a Vasasban. A sportolói pálya-
futásának befejeztével sem akart elszakadni 
a sport világától, így választotta a sportveze-
tői pályát. Jelenleg a Pécsi Sport Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója. A város sportlétesítmé-
nyein túl, hozzá tartozik a Pécsi Városi Sport-
iskola is. Játékos pályafutásának tapasztala-
tai nagyban segítik sportvezetői munkáját is.

Köpf Károly a MET titkára előadásában ki-
hangsúlyozta, hogy a sport nem csak azok-
nak jelenthet élethosszig tartó pályát, akik 

versenyzőként a világ élvonalában voltak. 
Aki bármilyen szinten sportolt, de szereti 
a sportot és elkötelezett iránta, edzőként, 
sportvezetőként nyitva áll előtte a világ. 
Természetesen ehhez sokat kell tanulni és 
átvenni a már sokat tapasztalt edzők, sport-
vezetők módszereit. Fontos, hogy az edzők 
folyamatosan képezzék magukat, mert más-
ként nem lehet a világ rohamosan fejlődő 
sportjával, az eredményekkel lépést tartani. 
De az is fontos, hogy az edző alakítsa ki saját 
edzői filozófiáját és a saját útját járja.

A közel százéves múltra visszatekintő Pécsi 
Vasutas Sport Klub elnöke, Czerpán István 
ismertette a kilenc szakosztályt működtető 
Egyesület történetét, működését, eredmé-
nyeit. Előadásában külön kitért arra, hogy 
az egyesületben sok szociálisan hátrányos 
helyzetű, nehézsorsú gyereket, fiatalt foglal-
koztatnak. Az edzők különös gondot fordíta-
nak ezekre a fiatalokra, igyekeznek emberileg 
és szakmailag is támogatni a sportolásukat. 
Az egyesület különféle kedvezményekkel és 
támogatásokkal segíti őket. Nem egy fiatal 
közülük távlatilag is a sportban látja a boldo-
gulását, edzőként, esetleg sportvezetőként.

Nem csak koránál, hanem eddig végzett mun-
kájánál fogva is az egyik legtapasztaltabb 
úszóedző Magyarországon Dr. Tóvári Ferenc, 
aki egyben a PTE adjunktusa. Saját versenyzői 
és edzői életpályáját mutatta be a hallgató-

ságnak, sok-sok fényképpel illusztrálva. Utat 
mutatott a leendő edzőknek, hogy lehetnek si-
keresek és főként a tanítványaik által megbe-
csültek és elismertek. Tóvári Ferenc sokat tett 
azért, hogy a Pécsi Úszó Sport Egyesület ma 
az ország legjobb szakosztályai közé tartozik.

A program nagykövetének Dr. Kárpáti György 
háromszoros olimpiai bajnoknak az üzenetét 
nagy figyelemmel hallgatták meg a résztvevők.

A tanulságos és kimerítő elméleti rész után a 
hallgatók két edzést tekinthettek meg. Mesz-
ler Balázs kosárlabda edző, egyetemi tanár-
segéd kosárlabda edzésén a fő hangsúly a 
játékhelyzetszerű gyakorlatok sokmozgásos, 
életszerű végrehajtásán volt. Az edző rész-
letesen elmagyarázta, hogy az edzésen mi, 
miért történik.

A birkózó edzést Módos Csaba testnevelő ta-
nár, edző tartotta. Szokatlan és újszerű dolog, 
hogy a küzdősport bekerült az egyetemre. 
Az egyetem ezáltal is segíti a szebb napo-
kat látott pécsi birkózó sport újraélesztését. 
A vegyes korosztálynak tartott foglalkozáson 
a fizikai képzés mellett nagy szerepet kapott 
az egyes korosztályoknál oktatható technikák 
precíz végrehajtása is.

Mint minden eddigi rendezvényen, a résztve-
vők itt is hasznosnak és tanulságosnak tar-
tották a hallottakat és látottakat.

Köpf Károly

Pécs 
2017. november 23. 

Országos programsorozat az edzői hivatás nép-
szerűsítésére a Magyar Edzők Társasága szerve-
zésében az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság 
támogatásával
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Téli olimpia, ifjúsági olimpia  
és birkózó világbajnokság

Új év, új feladatok a magyar sport előtt

– Igaz, hogy a tokiói olimpiától még két év 
választ el minket, de egyrészt nagyon hamar 
elrepül az az idő, másrészt pedig lassan elkez-
dődnek a kvalifikációk…

… A kvalifikáció, az utaztatás, a versenyez-
tetés a szövetségek szintjén jelentkezik, a 
MOB-nak és nekem elsősorban akkor adó-
dik szerepünk, ha valamiben közvetíteni, 
vagy segíteni kell, akár az állami sportirá-
nyítás akár más szereplő felé. Azt azonban 
nem titkolom, hogy a tokiói olimpiára gon-
dolva nem érzem megnyugtatónak a hely-
zetet. Tudom, sokan nem így látják, de sze-
rintem az, hogy tavaly csupán négy olimpiai 
számban sikerült világbajnoki aranyérmet 
nyernie magyar versenyzőnek, az nem túl 
biztató. A kardozó Szatmári András, a női 
kajaknégyes, valamint Hosszú Katinka két 
aranya tényleg dicséretes, és születtek ezen 
kívül is értékes világbajnoki érmek, például 
atlétikában, illetve nagyon örültem a férfi 
vízilabdázók ezüstérmének is. Kézilabda-vá-
logatottjaink viszont nem voltak ott Rióban, 
és a friss eredmények alapján most sincse-
nek túl jó helyzetben.

– Köszönöm az őszinte szavakat!

Füredi Marianne

Valóban, és az idei birkózó-világbajnokság 
megrendezésétől hasonló sikereket, a sport-
ág hírverését várja a nemzetközi szövetség 
elnöke, Nenad Lalovics, nem véletlenül vett 
részt az esemény nyitó sajtótájékoztatóján. 
Személyes megbeszélésünkkor nem is tit-
kolta, hogy a sportág nemzetközi megítélé-
se szempontjából nagyon fontos egy sikeres 
világverseny. Bízik a hagyományosan alapos 
magyar rendezésben, sőt, biztos abban, hogy 
október végén Budapest minden idők leg-
jobb világbajnokságának ad majd otthont. 

– Szűkítsük egy kissé a kört, „házon belül” mi-
lyen esztendő vár a MOB-ra? 

Az irányításommal ez lesz az első teljes év, 
amikor már működnek az újjáalakult bizottsá-
gok, és a szakszövetségekkel együttműködve 
végezhetjük azt a munkát, amit elterveztünk. 
Nagyon fontos lesz az együttgondolkodás 
a magyar sport meghatározó tudományos 
szervezeteivel, a Testnevelési Egyetemmel és 
a Magyar Edzők Társaságával is, ugyanis a mi 
felelősségünk is, hogy a sportra szánt állami 
pénzek jól hasznosuljanak. 

– Ez alatt mit kell érteni? 

A hasznosulás esetleges, az adott sportág 
menedzsmentjétől függ, és mindig lehet fi-
nomítani a módszereken. 

Az esztendő csúcsidőszakaihoz képest nyugal-
masabb év eleje ellenére nem volt egyszerű 
időpontot egyeztetni Kulcsár Krisztiánnal, a 
MOB elnökével – ami bizonyítéka annak, hogy a 
sportéletben nincs megállás, nincs „üresjárat”.

Mozgalmas időszak van mögöttem, amely 
némileg másként alakult, mint amire elő-
zetesen számítottam. Mondhatom, hogy túl-
nyomó többségében pozitív élmények értek. 
A vártnál több segítséget kaptam, jó és lel-
kes társakkal dolgozhatok együtt – kezdte az 
évnyitó beszélgetést rövid visszatekintéssel 
a kilenc hónapja, 2017. május 2-án MOB-el-
nökké választott olimpiai ezüstérmes, világ-
bajnok párbajtőrvívó. – Minden évben van 
olyan esemény, ami a MOB-ot „készültség-
ben” tartja. Idén két ilyen rangos esemény is 
foglalkoztat minket: a februári téli olimpia 
és az októberben sorra kerülő nyári ifjúsági 
olimpia. A phjongcshangi ötkarikás játékok-
kal kapcsolatban elmondható, hogy hosszú 
idő után most megint van okunk magyar 
éremben reménykedni, hiszen rövidpályás 
gyorskorcsolyázóink évek óta tartó remek-
lése feljogosít erre. Sajnos, a szintén szép 
eredményekkel kecsegtető, olimpiai hetedik 
helyezett alpesi síző, Miklós Edit közelmúlt-
beli sérülése miatt nem lehet ott a játéko-
kon, így nem ismételheti meg legutóbbi 
sikerét. A másik nagy eseményre, a Buenos 
Aires-i ifjúsági olimpiára már javában zaj-
lanak a kvalifikációs versenyek.  Ugyanúgy, 
mint a felnőtteknél, itt is nagyon szigorúak 
a kijutási feltételek, már a kvalifikáció meg-
szerzése is nagy tett. Mivel fiatalokról, szinte 
gyerekekről van szó, nehéz bármit is megjó-
solni, abban viszont bízhatunk, hogy az eddi-
gi két nyári ifjúsági olimpia tapasztalataira 
építve hasonlóan eredményesek lehetünk, 
mint Szingapúrban vagy Nanjingban.  

– A magyar sportélet mindig híres volt a világ-
versenyek magas színvonalú megrendezéséről 
is, szinte nincs év, hogy ne adnánk otthont 
egy-két világ- vagy Európa-bajnokságnak. A 
legutóbbi nagy esemény, a tavalyi „vizes vi-
lágbajnokság” megint magasra tette a lécet.



Jelen volt az „Edző leszek – nincs akadály” 
„nagykövete” és Ignácz Ilona kézilabda világ-
bajnok volt a „meglepetés vendég” Egerben.

Az „Edző leszek – nincs akadály” egri ren-
dezvényét megtisztelte személyes jelenlé-
tével Dr. Kárpáti György, a program ”nagykö-
vete” is. Gyuri bácsi az egyéniségéből fakadó 
humorral mutatta be a termet zsúfolásig 
megtöltő fiataloknak saját pályafutását. 
Ígéretes úszónak indult, de sokkal jobban 
vonzotta a vízilabda. Így sorsa „megpecséte-
lődött”. Egyáltalán nem vízilabdás termete 
ellenére nagyon fiatalon lett válogatott és 
már tizenhét évesen olimpiai bajnok. Be-
szélt a felejthetetlen melbourne-i napokról. 
Mindhárom olimpiai bajnoki címére büszke, 
és arra is, hogy Gyarmati Dezsővel karöltve, 
edzőként olimpiai bajnoki címhez segítette 
Montrealban a válogatottat.

Dr. Bognár József, az Esztreházy Károly Egye-
tem Sporttudományi Intézetének igazgatója 
mutatta be az egyetem és a Sporttudományi 
Intézet tevékenységét. Az egyetemen egya-
ránt folyik testnevelő tanár és edzőképzés.

A nap „meglepetés vendége” Ignácz Ilona 
kézilabda világbajnok, testnevelő tanár és 
szakedző volt. Vele Köpf Károly beszélgetett 
játékos és edzői pályafutásáról. Az Óbudai 
Goldbergerben kezdett kézilabdázni, első-
sorban a kézilabdás nagybátyja példájára. 
Szerencsésnek mondja magát, hogy már az 
első egyesületében Török Bódog, a későbbi 
legendás szövetségi kapitány volt az edzője. 
Neki köszönheti, hogy töretlenül fejlődött a 
tudása. Bekerült a serdülő és később az if-
júsági válogatottba is. A TF-es játékostársai 
keltették fel az érdeklődését a testnevelő 
tanári pálya iránt, így került a TF-re, amely-
nek abban az időben NB I-es csapata volt. 
TF-eskén nyert világbajnokságot 1965-ben 
Dortmundban. A TF után a Vasasban játszott 
és itt kezdett edzősködni is. Majd a Buda-
pesti Építőkben a sportvezetői pályába is 
belekóstolt. Az élet úgy hozta, hogy Belgi-
umba került, a holland határ közelébe és 
edzői pályafutását Hollandiában folytatta. 
Három évig volt a holland női válogatott 
edzője is. Tanúja és részese volt a holland 
női kézilabdázás felemelkedésének és az 

utóbbi tíz évben elért sikereinek. A „holland 
csoda” úgy született, hogy megvalósították 
azt az egymásra épülő utánpótlás-nevelési 
rendszert, ami Magyarországon éppen ab-
ban az időben megszűnt.

Ignácz Ilona példájához kapcsolódva Köpf 
Károly MET titkár felvázolta a jelenlévő 
hallgatók előtt annak a lehetőségét, hogy 
akár élsportolóként, akár „egyszerű” sport-
szerető és sportoló fiatalként a testnevelő 
tanári és edzői hivatást választva egy gaz-
dag, sikerekkel, de ugyanakkor nehézségek-
kel kikövezett pálya, hívatás áll előttük. Raj-
tuk múlik, hogy ezen az úton meddig jutnak 
el. Szorgalommal, kitartással, sok tanulással 
és természetesen rátermettséggel megnyí-
lik előttük a pálya horizontja.

Egerben működött először sportiskola Ma-
gyarországon, még a múlt század ötvenes 
éveinek végén, de aztán ez a sportiskola 
megszűnt. Az Egri Városi Sportiskola, felele-
venítve a hagyományokat, 2001-ben alakult 
meg és páratlanul sikeres éveket tud maga 
mögött. Öt alkalommal nyerték el a „Magyar-
ország legjobb sportiskolája” címet. Kovács 
Géza, a sportiskola igazgatója mutatta be rö-
vid prezentációban a sportiskola múltját és 
jelenét. Ezután az egyes szakosztályok veze-
tőedzői, edzői ismertették a szakosztályuk-
ban folyó edzésmunkát, az edzők tevékeny-
ségét, a fiatal sportolókkal való foglalkozás 

műhelytitkait. Oláh Eszter, ökölvívó edző 
elmondta, hogy ökölvívásban most is sok 
a szociálisan hátrányos helyzetű fiatal, de 
rendkívüli szorgalommal és kitartással edze-
nek. Az Egri Városi Sportiskola vendégeként 
a rendezvényen jelen lévő Virág Lajos, bir-
kózó olimpikon, a SOSZ főtitkára is méltatta 
az egriek munkáját és tanulásra buzdította a 
jelenlévő hallgatókat.

Ezután két edzés megtekintése szerepelt a 
programban. A kézilabdázók edzését Rutka 
Péter edző vezette. Egerben nagy hagyomá-
nya van a sportágnak, az Egyetem csapata 
most is az NB I/B osztályban szerepel, így nagy 
hangsúlyt fektetnek az utánpótlás-nevelésre.

A kedvező létesítmény feltételeket kihasz-
nálva kezdtek el foglalkozni tornász palán-
ták nevelésével. Hogy milyen különleges 
bánásmódban kell részesíteni ebben a ne-
héz sportágban az érdeklődő gyerekeket, azt 
Varga Attila edző mondta el szóban és mu-
tatta meg gyakorlatban az érdeklődőknek.

Az Eszterházy Károly Egyetemen a Sport-
tudományi Intézet vezetői és oktatói igye-
keznek kihasználni a kedvező feltételeket 
a leendő testnevelők és edzők képzésében.    

Köpf Károly

Eger 
2017. november 28. 

Országos programsorozat az edzői hivatás nép-
szerűsítésére a Magyar Edzők Társasága szerve-
zésében az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság 
támogatásával
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Régen látott  
megújulás a TF-en

Új év, új feladatok a magyar sport előtt

ra, de jó úton járunk. Három kiemelt terü-
let megújításába kezdtünk. Így az egyetem 
tantervi követelményeinek teljes tartalmi 
megújítása a tantestület és a vezetőség be-
vonásával elkészült. A létesítményrendszer 
modernizálása kapcsán el kell mondani, 
hogy már egy évvel a sajnálatos, 2015. ok-
tóberi tűzeset előtt megtörtént az egyetem 
infrastrukturális fejlesztésének megter-
vezése, felkészülés a nagy változásokra. A 
harmadik terület, az egyetem működésének 
stabilizálása volt, melynek érdekében a bel-
ső szabályozási rendszert kellett újraalkot-
ni. Az intézetek és a tanszékek tisztességgel 
elvégezték a munkát, elindult a TF – Kle-
belsberg Kuno óta történt – legnagyobb 
változása, megújítása, az ehhez szükséges 
terület- és vagyongyarapodás realizálása. 
Nagyon fontos, hogy a TF megtöbbszöröz-
te a területét, és a Sportkórház épületeinek 
integrálásával optimális méretű campus 
alakult ki. Az épületek teljes rehabilitációja 
folyamatban van, így azok a korábbi – kór-
házi funkció előtti – tevékenységre hamaro-
san alkalmassá válnak. Nem mindenki tudja 
ugyanis, hogy azokban az épületekben vala-
mikor tanítóképzés folyt. 

– A korlátozott terjedelem miatt arra kérem, 
az építkezés minden részletének megemlítése 
helyett csak a legfontosabbakat emelje ki.

Az első ütem a Hauszmann-házak felújítása, 
új tartalommal történő megtöltése, amely-
lyel talán a világon is egyedülálló integrált 
laboratóriumi rendszert hozunk létre. Ez 
egy időben szolgálja többek között a sport-

lett, és azonnal edzősködni kezdett. 
A TF női és férfi csapata mellett is 
dolgozott, sok későbbi nagyváloga-
tott került ki a kezei közül. Később 
sem szakadt el az intézménytől, 
oktatója, docense, menedzserigaz-
gatója volt a TF-nek).

A döntésemet megkönnyítette, 
hogy a tantestületből nagyon 
sokan biztattak, hogy induljak 
a választáson, hiszen korábban fontos lé-
péseket tettem azért, hogy a Semmelweis 
Egyetem egyik karává ”visszaminősített” in-
tézmény újra önálló legyen, amit 2014-ben 
elértünk. 

– Mik voltak első rektori ciklusának legfonto-
sabb feladatai?

A legfontosabb az volt, hogy visszaszerez-
zük az egyetem nemzetközi elismertségét, 
visszaállítsuk szakmai értékét, brandjét, 
persze ez nem megy egyik napról a másik-

A legsikeresebb hazai kézilabdaedzőt, Mocsai 
Lajost 2014. december 17-én a Testnevelési 
Egyetem (TF) rektorává nevezték ki. Azóta el-
telt egy ciklus, és az újabb rektorválasztáson 
ismét bizalmat szavaztak az egykori sikerka-
pitánynak – akivel az eltelt időszakról és a 
jövő feladatairól is beszélgettünk. 

Valóban eltelt az első három év, és az egye-
tem Szenátusa maximális bizalmat szava-
zott nekem a következő ciklusra is, de az 
értékelés előtt mindenképpen szeretném 
kiemelni, hogy nehéz döntés volt, amikor 
az 1978 óta tartó, csaknem negyven éves 
edzői pályafutásom után elindultam a rek-
torválasztáson. Négy olimpián, 17 férfi és 
női felnőtt világversenyen vettem részt, ám 
mindig a család – edzői pálya –TF hármasa 
határozta meg az életemet. 

(Mocsai Lajos Szegedről került Budapestre, a TF 
kézilabda csapatába, a sportolás mellett 1978-
ban diplomát szerzett, majd a TF tanársegédje 
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szakember-képzést, a kutatást és a nemzeti 
válogatottakat. Az építkezés a legnagyobb 
dinamikával folyik, ez év szeptemberében 
előreláthatólag birtokba lehet venni az 
épületeket. A második ütemben a jelenlegi 
főépületben egy innovációs tudásközpontot 
hozunk létre. A hagyományos könyvtár és 
sportarchívum mellett egy egyéni és cso-
portos alkotó munkára is alkalmas, digitali-
zált könyvtár várja majd a hallgatókat. Egy-
úttal szeretnénk bemutatni sporttörténeti, 
muzeális tárgyakat, illetve egy helyiségben 
berendezzük Mező Ferenc dolgozó szobáját, 
továbbá helyet adunk sportereklyéknek, és 
szeretnénk rekonstruálni a második világ-
háború idején megsemmisült kápolnát. A 
Csörsz utcai, dr. Koltai Jenő Sportközponthoz 
kapcsolódva, a helyi lakosokkal egyeztetve, 
környezetbarát és energiatakarékos módon 
újítjuk meg a sportfelületeket, és meg kell 
említeni az új Velencei-tavi vízisport-telep 
létesítését, illetve teljes felújítását is.

– A bámulatos létesítmény-tervek után, kérem, 
térjünk rá a képzés területére!

A felvételi rendszer megújításával szeret-
nénk az egyetemi sportolók körét szélesí-
teni. Röviden úgy fogalmazható meg: kiin-
dulási alapnak tekintjük, hogy valamennyi 
hallgatónk sportol, egyúttal szeretnénk azt 
is elérni, hogy minél több kiemelkedő spor-
toló is az intézményben folytassa tanulmá-
nyait 18 éves korától, hasonlóan kiemelkedő 
szakemberek segítségével, a modern létesít-
mények adta feltételek között. Ezért a terve-

ink között szerepel egy, a sportpályafutáshoz 
még inkább igazodó oktatás feltételrend-
szerének megteremtése. Itt jegyzem meg, 
hogy jelenleg mintegy 80 olimpiai, világbaj-
noki és Európa-bajnoki érmes sportoló hall-
gatója az egyetem valamely szakának, ami 
egyedülálló a világon. Ehhez kapcsolódik a 
TFSE régi rangjának visszaállítása, amelynek 
érdekében a legjobb szakembereket a közel 
20 szakosztállyal rendelkező TFSE szolgála-
tába kell állítani. A TFSE a tanár- és edző-
jelöltek kiváló gyakorlati színtere, emellett 
a legfontosabb szakmai műhelyként a TFSE 
adhatná az Universiade-válogatottakat is. 
További feladataim közé tartozik az egye-
tem nemzetközi jelenlétének visszaállítása, 
a nemzetközi kapcsolatrendszer megújítása, 
illetve az aktív kapcsolatok élénkítése euró-
pai, ázsiai, kanadai és amerikai egyetemek-
kel. A Japán International Budo University-
vel kötött együttműködési megállapodás 
alapján pedig új dimenzióba kívánom emel-
ni a küzdősportok képzését. Hatalmas ered-
ménynek tartom, hogy 14 év szünet után 
több mint 20 sportágban meghirdettük és 
majd’ mindegyikben el is indítottuk a szak-
edzői szakképzettséget adó Edző alapképzé-
si szakot. Nagy veszteség a magyar sportnak 
ez az előbb említett hosszú kihagyás. Sport-
tudományban Magyarországon csak a Test-
nevelési Egyetemen lehet doktori (PhD) fo-
kozatot szerezni, és azzal, hogy létrehoztuk 
a Habilitáció feltételrendszerét, a habilitált 
doktori cím elnyerésére is lehetőség nyílik 
az intézményen belül.

– Milyen a kapcsolatuk a társszervezetekkel?

Örömmel mondhatom, hogy kiváló kapcso-
latot ápolunk az országos sportági szakszö-
vetségekkel. Többek között a gyakorlati hely-
színek biztosításával is segítik a munkánkat, 
illetve támogatják a nemzetközi szakembe-
rek meghívását is. Ez a szoros együttműkö-
dés a sportágakkal elengedhetetlen, hiszen 
számukra képezzük a szakembereket. Pél-
dás az együttműködésünk az EMMI-vel és 
a MET-tel, közös erővel növeltük a szakmai, 
tudományos konferenciák számát. 

A sportszakember-képzést a kor és a munka-
erőpiac igényeknek megfelelően alakítjuk, 
például sportmédia, inkluzív sportoktató 
vagy nemzetközi sportkapcsolatok-sport-
diplomácia szakirányú továbbképzési sza-
kokat is indítunk a közeljövőben. 

– Köszönöm az alapos ismertetést, és végül 
engedje meg, hogy a rektori munkássága 
előtti énjét kérdezzem, hiszen számomra, és 
sokak számára Mocsai Lajos és a kézilabda 
elválaszthatatlan. Férfi és női válogatottunk is 
a várakozáson alul teljesített a legutóbbi vi-
lágversenyeken. Mi kell ahhoz, hogy legalább 
a kontinensen újra meghatározóak legyenek 
nemzeti csapataink?

A legfontosabb teendő, hogy a sporttudo-
mányos háttér támogatásával, a magyar 
kézilabda-sikereket eredményező mód-
szertan visszaállításával, megfelelő kép-
zési és felkészülési idő biztosításával meg 
kell teremteni a klubok és a válogatottak 
együttműködését. A magyar emberek szá-
mára a nemzeti válogatott prioritást élvez, 
a sportágat meghatározza a nemzeti csapat 
világ- vagy Európa-bajnoki szereplése. Véle-
ményem szerint előremutató lenne, egyúttal 
a fejlődést segítené egy, a sportági szakszö-
vetségekkel együttműködő, de a saját nevé-
vel és szakmai tudásával felelősséget válla-
ló, független sportszakmai igazgatói pozíció 
létrehozása. A játékosok képzésében pedig 
alkalmazni kell a sporttudomány legfrissebb 
eredményeit, ugyanakkor a meglévő értékek 
racionálisabb felhasználása is elengedhe-
tetlen. Egyéni képzés, napra kész, tervezett, 
ellenőrzött munka – én ebben hiszek!

– Köszönöm a beszélgetést!

Füredi Marianne



Tizenegy aranyérem az asztalnál a sajtótá-
jékoztatón!

Az „Edző leszek – nincs akadály” budapesti 
rendezvényét az edzőképzés „szentélyében”, 
a Testnevelési Egyetemen rendezte meg 
a Magyar Edzők Társasága. A rendezvényt 
megelőző sajtótájékoztatón tizenegy arany-
érem gazdái ülték körbe az asztalt. Három-
három olimpiai arannyal büszkélkedhet Dr. 
Kárpáti György, a projekt nagykövete és Be-
nedek Tibor, a legendás, háromszoros olim-
piai bajnokcsapat egykori kapitánya, kettő-
vel Kőbán Rita „kajak királynő” és eggyel Dr. 
Faragó Tamás, a montreali olimpiai bajnok-
csapat ikonja. A maradék két arany gazdája 
Szalma László, a TF Atlétikai Tanszékének 
vezetője, aki a két aranyat távolugróként, fe-
dettpályás Európa-bajnokságokon szerezte.

A rendezvény kerekasztal beszélgetésén 
Kárpáti Gyuri bácsi egyéb társadalmi kö-
telezettsége miatti távozása után már csak 
nyolc arany volt jelen. A Köpf Károly mo-
derálásával lezajlott beszélgetésen a négy 
volt élsportoló, akik jelenleg edzői munkát 
is végeznek, elmondták sportpályafutásuk 
rövid történetét, szóltak a pályafutásukat 
meghatározó edzőikről, és arról is beszá-
moltak, hogy mi vitte őket az edzői pályára. 
A sok sztorival és humorral átszőtt beszél-
getésen a hallgatóság közelebb kerülhetett 
a „világnagyságokhoz” és megérthette az 
edzői hivatás vonzerejét is.

A rendezvénysorozat egyik kiemelt célcso-
portja azok a szociálisan hátrányos helyzetű 
fiatalok, akiknek társadalmi integrációjában 
a legfontosabb és leghatékonyabb tényező 
lehet a sport. Király István a Halker-Király 
Team Kick-box Akadémia vezetője, az Európai 
Kick-box Szövetség alelnöke saját edzői és 
vezetői tapasztalatait és gyakorlatát osztot-
ta meg ezen a téren a résztvevőkkel. Nagyon 
átgondolt és sok-sok munkával felépített pe-
dagógiai, képzési rendszere és annak ered-
ményei bizonyítékul szolgálnak arra, hogy 
kellő társadalmi összefogással és akarattal 
a hátrányos helyzetű fiatalokból feltörekvő, 
pozitív életszemléletű sportolókat lehet ne-
velni. Ráadásul ezek a sportolók később min-
taként szolgálnak a többi, hasonló helyzetű 
fiatalnak, azok családjának és környezetének. 
Nagyobb állami és társadalmi felelősségvál-
lalás és teherviselés kellene ahhoz, hogy a 
hasonló kezdeményezések szélesebb körben 
ismertek és megvalósíthatók legyenek.

Köpf Károly előadásában hagyományosan 
arról beszélt, hogy a sport iránt elkötele-
zett fiatalok milyen úton szerezhetik meg az 
edzői végzettséget. Az edzői pályán megnyí-
lik előttük a lehetőség, hogy akár a csúcso-
kig, a nemzetközi szintekig eljussanak. A jó 
edző nem mindig a kiváló sportolókból lesz. 
Számtalan, ma már világhíres edző sport-
ágában soha nem ért el kiemelkedő ered-
ményt. De amit elért, azt rendkívüli erőfeszí-

téssel, gyakran intenzív „agymunkával” tette 
és ez is elősegítette azt, hogy a sportágával 
kapcsolatos megérzéseit, tapasztalatait job-
ban érzékelhetően adja át tanítványainak.

Dr. Gyulai Gergely, a Testnevelési Egyetem 
docense színes, sok-sok diával illusztrált elő-
adásának középpontjában a fiatal tornászok-
kal való foglalkozás szakmai, módszertani 
„titkai” álltak. Az edző első teendője a fiatal 
sortolóval való találkozásnál, hogy megfogja 
a gyerek lelkét, értelmét és ezáltal odakösse 
a fiatalt a sportághoz. Ehhez nagy szakmai 
felkészültség, pedagógiai érzék és tudás, a 
gyereklélek és érdeklődés alapos ismerete 
kell. Ezt egyrészt tanulással, másrészt sok 
gyakorlati tapasztalattal lehet megszerezni.

Az előadásokat követő edzéslátogatáson elő-
ször a Testnevelési Egyetem futsal csapatá-
nak edzésébe nyerhettek betekintést a részt-
vevők. Az edzést Horváth Szabolcs futsal edző, 
egykori kiváló játékos vezette. Ezután a tor-
nacsarnokba vezetett az érdeklődők útja, ahol 
Gyulai Gergely irányításával népes edzői gár-
da foglalkozott a fiatalokkal. Az edzésen nyo-
mon lehetett követni a gyerekek fejlődését 
a torna sportágban megtett első lépésektől 
a komoly felkészültséget igénylő, összetett 
mozgáselemekig, gyakorlatokig.

A Testnevelési Egyetem felkészült tanárai 
és kiváló szakmai hátteret adtak az „Edző 
leszek- nincs akadály” sorozat budapesti 
rendezvényéhez.

Köpf Károly

Budapest 
2017. december 6. 

Országos programsorozat az edzői hivatás nép-
szerűsítésére a Magyar Edzők Társasága szerve-
zésében az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság 
támogatásával
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Távoktatás és nemzeti 
információs rendszer

Új év, új feladatok a magyar sport előtt

azzal kívánjuk könnyíteni, hogy indítunk egy 
e-learning programot, és a létrehozott felü-
leten távoktatás-szerűen lehet teljesíteni a 
feladatokat, és kredit pontokat szerezni. Itt 
jegyzem meg, hogy 2017 májusától a képzé-
seinket online is közvetítettük, a telt házas, 
kétszáz fős továbbképzéseinket további öt-
hatszázan követték az interneten.  További 
újításunk, hogy a szövetségekkel egyeztetve 
a szakmai dokumentáción is könnyíteni aka-
runk, a már említett sajátosságok alapján 
sportág-specifikussá kívánjuk tenni. A doku-
mentáció meghatározása a szövetségek fel-
adata, legyenek tisztában a vállalásokkal, a 
célok teljesülésével. Az idén elindul a nemze-
ti információs rendszer, amelynek hamarosan 
megkezdődik a tesztelése. 

– Olyan lelkesen beszél, hogy talán fölösleges 
megkérdeznem: jól érzi magát új szerepkör-
ében?

Nagyon jól érzem magam! Egy éve váratlanul 
ért a felkérés, de örömmel fogadtam el, mert 
nagy kihívásnak tekintettem, hogy egy sport-
ág után az egész magyar sportéletre rálátá-
som nyílik. Kellemes egy év volt, sok embert 
ismertem meg, a MET-ben kiváló, elismert, 
nagy tapasztalattal bíró sportvezetőkkel dol-
gozhatok együtt Nagyon pozitív élményem, 
hogy a szövetségek az első perctől kezdve 
együttműködőek voltak. Úgy vélem, mindenki 
érzi a felelősségét annak, milyen nagy lehe-
tőséget kaptunk, és közösen kell gondolkod-
nunk, hogy ezzel a lehetőséggel élni tudjunk. 

Füredi Marianne

szakma fontosságát jelzi, hogy hosszú szünet 
után a TF-en újra indult a szakedző-képzés. 

– Említette, hogy a szakmai kontrollt is meg 
kellett szervezni. Ez hogyan működik a gya-
korlatban?

A válogatott versenyzők mellett dolgozó edzők 
negyedévente beszámolnak az olimpiai felké-
szülés során elvégzett munkájukról. Az ellen-
őrzést a sportállamtitkársággal és a MOB-bal 
közösen végezzük, az adott szövetség által 
kijelölt szakember társaságában.  Hangsúlyo-
zom, hogy a beszámolók írásával nem akarunk 
adminisztratív terheket rakni az edzőkre, nem 
az a cél, hogy edzés-vezénylés helyett írással 
töltsék az idejüket, ám igenis meg kell hatá-
rozniuk a célokat. Az edzőnek és az adott szö-
vetségnek is éreznie kell a felelősséget: meg 
kell fogalmazni, hogy mit várnak a verseny-
zőktől, aztán pedig elemezni, hogy mi valósult 
meg, és ami nem, annak mi volt az oka. 

– A KEP-be hogy lehet bekerülni, illetve onnan 
kikerülni?

Megvan a meghatározott eljárásrend, hogy 
milyen eredményekkel lehet egy edző a prog-
ram része. A sportági szövetségek javaslata 
után a MOB és a MET véleménye alapján dr. 
Szabó Tünde államtitkár asszony dönt a ki-
emelt edzők személyéről. Jelenleg a legtöbb 
edzőt a kajak-kenu adja (36), és az atlétika, 
úszás, vívás, öttusa, birkózás szerepel még tíz-
nél több szakemberrel a programban, amely 
minden évfebruár 1-jétől a következő eszten-
dő január 31-éig tart. A kiemelt edzők mellett 
a szövetségi koordinátorokat is mi foglalkoz-
tatjuk, ők tartják a kapcsolatot az államtitkár-
sággal és a MET-tel, munkájuk nagyban segíti 
a gördülékeny, zavartalan működést.  

– Egy év tapasztalatai alapján mi várható a 
program további működésében?  

Elsősorban finomítani szeretnénk a kép-
zésben, hiszen 25 sportág szerepel a prog-
ramban, és természetesen ezeknek mások a 
sajátosságaik, aminek a képzési rendszerben 
is meg kell mutatkoznia. Az edzők helyzetét  
 

Az állami sportvezetés 2013 szeptemberében 
útjára indította a Kiemelt Edző Programot 
(KEP) azzal az elsődleges céllal, hogy „a KEP 
keretében foglalkoztatott szakemberek a ma-
gyar sport eredményességének fenntartása és 
fejlesztése, valamint a magyar sportolók érde-
kében itthon kamatoztassák magas szintű szak-
mai tudásukat és tapasztalataikat, ehhez méltó 
anyagi és társadalmi megbecsülés mellett.” 

A 154 szakember részvételével indított prog-
ram az EMMI és a MET együttműködési megál-
lapodásának értelmében 2017. február 1-jétől 
átkerült a MET-hez, a szakmai irányításra Csa-
bai Edvin sportigazgató kapott felkérést. A ka-
jak-kenu sportból „igazolt” egykori világbajnok 
versenyzővel és sportvezetővel az elmúlt egy év 
tapasztalatairól, valamint az idei célokról, fel-
adatokról beszélgettünk.

A KEP a stratégiai ágazatnak számító sport 
egyik meghatározó része, és ma már a két-
százöt legkiválóbb magyar edzőt foglalkoz-
tatja a feladatához és eredményeihez méltó 
megbecsülés mellett – kezdte Csabai Edvin. 
– Amikor a MET átvette a programot, meg 
kellett teremtenünk a működtetéshez, fog-
lalkoztatáshoz szükséges hátteret, meg kel-
lett szervezni a szakmai továbbképzéseket 
és a szakmai kontrollt. Büszkén mondhatom, 
hogy mindez rekordidő alatt sikerült, kö-
szönhetően annak a szoros, szinte napi kap-
csolatnak, amely a munka során a sportági 
szakszövetségekkel kialakult. A szövetségek 
mellett minden segítséget megkaptunk az ál-
lami sportvezetéstől is, hogy kialakítsuk azt a 
kredit alapú továbbképzési rendszert, amely 
előírásainak az edzőknek meg kell felelniük. 
Ki kell emelni a Testnevelési Egyetemmel 
kötött együttműködést is, melynek keretén 
belül olyan programot sikerült összeállítani, 
amely naprakész, magas szintű tudást biztosít 
az edzőknek, nem véletlen, hogy a konferen-
ciák iránt nagy az érdeklődés. A TF a tovább-
képzéseinkhez olyan kutatási eredményekkel, 
statisztikákkal, elemzésekkel járult hozzá, 
amellyel csak ők rendelkeznek. Az is az edzői 



Hegedűs Csaba még mindig ezer fokon ég!

Nagy érdeklődés kísérte Érden az „Edző leszek 
– nincs akadály” sorozat nyolcadik rendezvé-
nyét. Külön emelte az esemény rangját, hogy 
T. Mészáros András polgármester és Aradszky 
András országgyűlési képviselő nyitották meg.

Érdről kevesen tudják, hogy egyrészt megyei 
jogú város, másrészt közel nyolcvanezer la-
kosa van. Dinamikusan fejlődő fiatal város, 
ahol a születési arányszámmal sincs semmi 
gond. Ennek megfelelően dinamikusan fej-
lődik a város sportélete is. A női kézilabda 
csapat rendszeresen a bajnoki dobogón zár-
ja a szezont. Az Érdi Spartacus Birkózó Klub 
pedig az ország egyik legeredményesebb 
utánpótlás-nevelő egyesülete.

Mórás Zsolt, a város Ifjúsági és Sport Bizott-
ságának elnöke mutatta be a település sport-
életét. Gondosan, hosszú távra megtervezett 
sportkoncepció alapján fejlesztik a sportléte-
sítményeket. A város büszkesége az ÉRDARÉ-
NA, amely ennek a rendezvénynek is otthont 
adott. Színes a sportélet, a fiatalok sokféle 
sportág közül választhatnak. Az önkormányzat 
lehetőségeihez mérten az eredmények függ-
vényében támogatja a sportegyesületeket. Az 
iskolákban is virágzó sportélet folyik. A tehet-
séges gyerekek részére sportosztályokat léte-
sítettek, speciális órarenddel.

Kiss Norbert, korábbi sportért felelős helyettes 
államtitkár, aki közreműködött az „Edző leszek 
– nincs akadály” program elindításában, elő-
adásában arról beszélt, hogy a magyar sport 
hagyományos sikereiben az edzőké a megha-
tározó szerep. Maga is sportcsaládban nőtt fel, 
édesapja a mai napig Székesfehérváron neve-
li a foci-utánpótlást. Így korán belekóstolt a 
sportba, több sportágat is kipróbált. Ez alapján 
állítja, hogy az edzőknek abban is meghatá-
rozó szerepe van, hogy a gyerekek melyik 
sportágnál kötnek ki. Nagy tehát az edzők 
felelőssége a tehetségek kiválasztásában és 
gondozásában. Az érdi „díszvendég” Hegedűs 
Csaba birkózó olimpiai bajnok, a századik ma-
gyar olimpiai arany birtokosa volt. Később, a 
magyar birkózás „aranykorában” ő volt a válo-
gatott szövetségi kapitánya. Nehéz gyerekkora 
volt, de pedagógus szülei mindent elkövettek, 
hogy ő és a később szintén válogatott birkózó-

vá vált bátyja eredményes sportolókká válja-
nak. Már versenyző korában sem ismert meg-
alkuvást a szőnyegen, minden mérkőzésen a 
győzelem vágya hajtotta. Így lett „Mr. Tus” az 
1971. évi szófiai világbajnokságon. Akkor el-
határozta, hogy Münchenben megnyeri az 
olimpiát. Emberfeletti edzésmunkát végzett, 
aminek meg is lett az eredménye. Felejthe-
tetlen érzés volt átvenni a századik magyar 
aranyérmet. Az akkori sportállamtitkár felké-
résére vállalta el a szövetségi kapitányi tiszt-
séget. Azt a határtalan elszántságot, amely 
versenyzőként jellemezte, átvitte új megbíza-
tásába is. Nem ismert kifogásokat, nem kötött 
kompromisszumokat, mindenkitől a maximu-
mot követelte. Így lett a magyar birkózás leg-
eredményesebb szövetségi kapitánya.

Köpf Károly előadásában azt a társadalmi 
felelősséget hangsúlyozta, amely az edzői hi-
vatást, az edzői munkát övezi. Az edző nem 
engedheti meg magának, hogy felkészületlen 
legyen, mert ezzel óriási fizikai és mentá-
lis károkat okozhat a rábízott sportolóknak, 
fiataloknak és idősebbeknek is. Állandóan 
képeznie kell magát, tisztában kell lennie 
„szakmájának” legfrissebb ismereteivel, egy-
szerre kell edzőnek, pedagógusnak, és ha kell 
szülőnek lennie.

Király István kick-box mesteredző, az Európai 
Kick-box Szövetség alelnöke meggyőző hite-
lességgel mutatta be a saját egyesületének 
példáján keresztül, hogy a rendszeres spor-
tolás milyen hatással van a szociálisan hát-
rányos helyzetű fiatalok társadalmi beillesz-
kedésére. Ehhez mindig kell egy olyan edző, 
aki közösséget teremt, hiteles személyként 
hatással van a rossz körülmények között élő, 
esetleg rossz útra tévedt fiatalokra, és megy-
győzi őket a változtatás lehetőségéről, értel-
mes célokat tűzve ki a fiatalok elé. Ezen a 
téren a sportsikerek, a hasonló körülmények 
között élők elismerése jelenti a legerősebb 
motivációt. Ez a küldetés következetes, kitar-
tó munkát igényel, de az elért változások az 
edzőt, a pedagógust mindenért kárpótolják.

Két helyi edző, Tar Mihály az Érdi Spartacus 
Birkózó Klub alapító elnöke és Südi Gábor 
KEP edző ismertették az érdi klub működé-
sét és ezen belül a gyerekek bevonását és 

motiválását a birkózó sportra. A rossz be-
idegződések miatt ma már ők is kénytele-
nek óvodás korban kezdeni a gyerekekkel, 
de mindig ügyelnek arra, hogy a foglalkozá-
sok, az edzések az életkori sajátosságoknak 
megfelelőek legyenek. A klubban a szülők-
ből, gyerekekből és edzőkből igazi közössé-
get formálnak. Ezzel azt is elérik, hogy minél 
kevesebb gyerek fordítson hátat idő előtt a 
birkózásnak, a rendszeres sportolásnak. 

A rendezvényt két bemutató edzés zárta. Südi 
Gábor a gyakorlatban is bemutatta, hogy a 
sportágában hogy lehet játékos formában, 
játékos módszerekkel foglalkozni a 4–6 éves 
gyerekekkel. Vidám hangulat és gyerekek óri-
ási lelkesedése jellemezte az edzést. Maurer 
Szandra, aki nemrég még az érdi kézilabda 
csapat játékosa volt, most edzőként bizonyí-
totta felkészültségét. A serdülőkorú lányok 
kiváló fizikai és technikai felkészültséget 
mutattak az edzésen. Nagy a kihívás, mert aki 
Magyarországon első osztályú játékos akar 
lenni, annak nem csak a hazai konkurenciá-
val, de a sportágat elözönlő idegenlégiósok-
kal szemben is bizonyítania kell. 

A jó hangulatú rendezvény is alátámasztot-
ta az „Edző leszek – nincs akadály” kezde-
ményezés hasznosságát.

Köpf Károly

Érd 
2018. január 16. 

Országos programsorozat az edzői hivatás nép-
szerűsítésére a Magyar Edzők Társasága szerve-
zésében az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság 
támogatásával
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Nagy – Mester – Interjú

“... Amit az úszásról elméletben tudok, azt a TF-nek köszönhetem, ám az élő úszósportot 
szövetségi kapitányként tanultam meg az edzőtáborokban és a világversenyeken ...”

 
Az interjú tavaly novemberben készült. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és cserélődött a medencékben … (a szerkesztő megjegyzése)

Tóth Ákos
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Beszélgetés Tóth Ákossal, akinek az úszás az 
élete. 

– Tanár úr, stílszerűen szólva: ugorjunk egyből a 
mély vízbe! Hány éves korban célszerű elkezde-
ni az úszásoktatást, van egyáltalán ideális kor? 

Öt-hétéves kor a legmegfelelőbb, akkorra 
ugyanis kialakulnak az életkori sajátossá-
gok, amelyekre lehet építeni. van mozgásis-
merete, tapasztalata a gyereknek.

– Egyik műve szerint a kisgyerekek nem fél-
nek a víztől. Ez általánosságban igaz, hiszen a 
gyerek például a forró kályhától sem fél, amíg 
egyszer meg nem égeti magát…

Persze, igaza van, nem minden gyerek egy-
formán bátor, nem ugrik egyből a vízbe. 
Ugyanakkor manapság egyre több család jár 
uszodába-fürdőbe, és így a kicsinyek is korán 
hozzászoknak a vízhez, ami valójában ide-
gen közeg az ember számára, és kellemet-
len élmények is érhetik benne. Éppen ezért 
el kell sajátítani az alapokat, a vízbe ugrást, 
a lebegést, a siklást, a víz alá merülést, és 
mindezt szeretettel, játékosan kell megtaní-
tani, ami elsősorban pedagógiai feladat.

– Ön mikor tanult meg úszni?

Ötéves koromban, a kiskunfélegyházi uszo-
dában tanított meg az Apukám.

– Ő is úszóedző volt?

Nem, gyerekorvos, és mindenki imádta őt. 

– Ezek szerint Ön „ideális korban” tanult meg 
úszni, de hogyan, mitől lett az úszás az élete? 

A kiskunfélegyházi strand volt nekünk, gyere-
keknek a paradicsom, állandóan ott voltunk. 
Akkoriban a városban edzősködött Kuchinka 
Vilmos, aki Csík Ferenc kortársa volt, verse-
nyeztek is együtt. Vili bácsinál megszerettem 
az úszást, középiskolás bajnokságokon indul-
tam, megyei csúcsokat úsztam száz gyorson 
és pillangón. Vili bácsi engem különösen sze-
retett, ha Kiskunfélegyházán járok, mindig ki-
megyek a sírjához, amelyen nem a neve olvas-
ható, hanem hogy „Itt nyugszik Madách Imre 
dédunokája”, mivel a legendás edző felmenői 
között volt a híres író. Szóval, megszerettem 
az úszást, és amikor 1961-ben a TF-re kerül-
tem, lelkesen figyeltem az akkori nagy edzők, 
Sárosi Imre, Bakó Jenő, Székely Éva, Tumpek 
György munkáját. Az úszócsoportnál, mert ak-
kor még nem létezett úszás tanszék, néha rám 
bízták a kondi-edzések megtartását. Negyed-
éves koromban pályázattal a KSI vízilabda 
szakosztályához kerültem, ott indult a pályája 
Széchy Tamásnak, aki a pólósok közül kivá-
lasztotta a tehetséges úszókat, Hargitayékat. 
Egy évig voltam Széchy Tamás asszisztense, 
de nemcsak vele volt jó kapcsolatom, hanem 
az akkori edzőkkel is. A TF elvégzése után egy 
évre hazamentem Kiskunfélegyházára, a Pető-

fi Gimnáziumba testnevelő tanárnak. Az uszo-
dában nagy vízi élet folyt, ám egy év múlva 
Arold Imre visszahívott a TF-re,  Érdekesség-
ként említem, hogy 1966 október elején adták 
át a TF-uszodát, és az én munkaviszonyom is 
akkor kezdődött az intézményben.

– A több mint öt évtized alatt azért voltak kitérői

A nagy úszóreményekkel indult, ám kudarc-
nak minősített, magyar érem nélküli montre-
ali olimpia után szövetségi kapitány lettem, 
mert Széchy Tamás után független edzőt ke-
restek a posztra. Az „Öreg” elfogadott partne-
rének, és bár sok kérdésben döntő szava volt, 
a válogatást teljes mértékben rám bízta. Az 
1978-as világbajnokságra például én javasol-
tam, hogy a kihagyhatatlan Verrasztó Zoltán 
mellett Wladár Sándort indítsuk második hát-
úszóként, és hatodik helyével Sanyi igazolta 
a választást, aztán nyolcvanban olimpiai baj-
nok lett. Az edzőtáborok bevezetését – Kuba, 
Sölden – is én találtam ki, mert Széchy nem 
akart kimozdulni itthonról. A szakmai munkát 

ő irányította, és remek csapatával, Kovácshe-
gyi Ferivel és Széles Sanyival ugyanolyan jól 
dolgozott, mint később Kiss Laci Turi Gyurival. 
Amit az úszásról elméletben tudok, azt a TF-
nek köszönhetem, ám az élő úszósportot szö-
vetségi kapitányként tanultam meg az edző-
táborokban és a világversenyeken. Nagy öröm 
számomra, hogy az első korosztály tagjaival, 
Hargitayval, Verrasztóval, Sós Csabával remek 
a kapcsolatom, rengeteget sztorizunk a régi 
versenyekről, edzőtáborokról. 

– Mégis elhagyta a szövetségi kapitányi „hajót”.

1985-ben felajánlották az újabb ciklust, ám 
én nemet mondtam az 1984-es olimpia boj-
kottja miatt. Nagy csalódás volt számomra, 
hogy nem lehettünk ott Los Angelesben, és 
úgy éreztem, ha a politika ennyire beleszól 
a sportba, nincs értelme tovább csinálni! 
Pedig ott voltunk az előolimpián, és nagy 
reményekkel vártuk az olimpiát. Azt tudja, 
hogy az 1970-es barcelonai Európa-baj-

nokság óta csak két verseny volt, amelyen 
magyar versenyző nem nyert érmet? Az 
1976-os olimpia és a bojkott miatt kiha-
gyott 1984-es. Szövetségi kapitányság he-
lyett visszajöttem a TF-re, majd egy kuwaiti 
klubnál lettem edző.

– Ne haragudjon meg, de Kuwaitban lehetett 
valamit tanulni? 

Tanulni nem, és valójában meggazdagodni 
sem, pedig az a hír járta. Én itthon egy színes 
tévét és egy autót vettem a keresetemből. 
Persze, nem panaszkodom, mert a gyerekek 
iskoláztatására költöttem a pénzt, angol is-
kolába jártak, hogy megtanulják a nyelvet. 
Ugyanakkor nekem is hasznos volt az a három 
év, mert megtanultam, hogyan kell abszolút 
nulláról, a teljes szervezetlenségből valamit 
felépíteni. Neves versenyzőt nem neveltem, 
ilyen azóta sincs a kuwaitiaknak, viszont a 
FINA mostani alelnöke kuwaiti, egykor az én 
intézőm volt a klubnál, legutóbb a nyári vi-
lágbajnokságon találkoztunk egymással. 

– Hazatérte után a TF tanszékvezetője lett.

Istvánfi Csaba rektor szabad kezet adott, 
hogy építsem föl a tanszéket. Nagyon büsz-
ke vagyok a kollégáimra, mindannyian az 
úszósportból jöttünk, ismerjük a közeget. 
Sós Csaba, Kovácshegyi Feri, Egressy Já-
nos, Szájer Péter, Nagy Nikoletta. Ki kell 
emelnem, hogy remek volt a kapcsolatunk 
az úszósport két nagy alakjával, Gyárfás 
Tamással és Ruza Józseffel, akik nélkül a 
sportág nem tartana itt, nem lenne sikeres. 
Nagyon termékeny időszak van mögöttünk: 
tankönyvet, jegyzeteket, dvd-ket jelentet-
tünk meg, külföldre jártunk előadást tartani. 
26 konferenciát tartottunk, azon belül több 
mint 80 előadást 55 előadóval, edzővel, 
orvossal. Január-februárra tervezzük a kö-
vetkező konferenciát, amelyen a budapesti 
világbajnokságot értékeljük. Kérdezheti, 
hogy miért várunk olyan sokáig, hiszen 
augusztusban véget ért az esemény. Nos, 
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meg akartuk várni, amíg lecsendesednek a 
sportág körüli hullámok.

– Jó hogy szóba hozta, hiszen hamis lenne a 
beszélgetés, ha nem említenénk meg a min-
den korosztályban elért sikereket beárnyékoló 
botrányokat. 

Valóban, hiába lett a sportág történetében 
először junior-világbajnokunk, és rendeztünk 
mindenki által dicsért felnőtt vb-t, sokáig 
mindenki az „ügyekkel” foglalkozott. Kezdő-
dött 2016 végén, amikor Hosszú Katinka szét-
tépte a szerződését, és megindult az elnök el-
leni kampány, amely személyes indulatoktól 
sem volt mentes. Gyárfás Tamás lemondott, 
jött Bienerth Gusztáv, amit azért tartok elké-
pesztőnek, mert az új elnök olyan csapatot 
hozott magával, akik nem az úszásból jöttek, 
az úszás nagy alakjait, például Darnyi Tamást 
sem ismerték. Ugyanakkor Katinkáék azóta 
„eltűntek”. Kirobbantották a balhét, de utána 
nem szólaltak meg, nem fogták össze a tár-
saságot, hogy beszéljük meg: merre tovább? 
Az új elnök, Wladár Sándor mellé sem álltak 
oda. Ki tudja, milyen a kapcsolatuk az új ve-
zetéssel? Eddig a saját érdekeik vezérelték 
őket, sokszor mások kárára, és ehhez sajnos 
megkapták a támogatást „fentről”: A szakmai 
értékeikhez kétség sem fér, az eredményeiket 
senki sem vitatja, ám be kellene épülniük a 
közegbe, bekapcsolódni a szövetség életébe, 
legalább akkor, amikor itthon vannak, nem 
pedig egy külön szigeten élni. Shane Tusup 
viselkedése is botrányos, a nézőtéri erőfitog-
tatása sokaknak nem tetszik, ezzel a szakmai 
értékeit is elhomályosítja. A magyar sportban 
Tusup előtt is dolgoztak kiváló edzők, Széc-
hy Tamás 8, Kiss László 6 olimpiai aranyat 
adott a magyar úszósportnak, és ma is kitű-
nő edzők dolgoznak. Persze, figyelembe kell 
venni Katinkáék véleményét, de ez csak egy a 
sok közül! Mindezek ellenére pozitívan látom 
a jövőt, az edzőkkel, versenyzőkkel semmi 
probléma nincs, ők végzik a munkájukat. Bí-
zom benne, az új, nagyon jó összetételű el-
nökség rendet tesz a sportágban, Sós Csaba 

kapitányként, Turi György alelnökként nagy 
szakértelemmel látott munkához, Wladár 
Sándor pedig sportágbeli tapasztalataival jó 
elnökké válhat. Remélem, a nyugalom idősza-
ka következik mostantól.   

– Lassan tíz éve, 2008-ban átadta a tanszéket 
dr. Sós Csabának…

… akinél jó kezekben van. Az ő irányításá-
val más stílusú a munka, a mai igényeknek 
jobban megfelel. Időközben a MÚSZ-ban és 
a LEN-ben több funkciótól megváltam, de a 
segítségemet felajánlottam, ha kérik, jövök. 
A nyári világbajnokságon versenyigazgató 
voltam, ugyanis a 2005-ös ifi Eb óta min-
den hazai világversenyen megbíztak ezzel a 
feladattal és én örömmel végeztem a mun-
kám. Rutinos csapat állt mellettem, Szántó 
Dávid sportigazgató lelkes vezetésével. Itt 
jegyzem meg, hogy 2005 óta hat felnőtt, 
ifi és rövid pályás Eb házigazdái voltunk, a 
csúcs a mostani vb volt – és mindez Gyárfás 
Tamás diplomáciai munkájának köszönhető, 
aki a LEN és a FINA tekintélyes tagja. 

– Nyugdíjasként igen mozgalmas az élete!

Nyugdíjas vagyok, de Sós Csaba igényli a 
munkámat, a TF-en óráim vannak, előadá-
sokat tartok, oktatás-módszertani kurzust 
vezetek, ahol a leendő tanároknak órákat 
tartok úgy, hogy közben én is a vízben va-
gyok, mert azt szeretném, ha a gyakorlatban 
is jártasak lennének. Több mint öt évtizede 
vagyok a TF-en, úgy érzem, szeretnek, meg-
becsülnek. Megkaptam minden létező elis-
merést, de kettőt kiemelnék: a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztjét, amit Áder János 
köztársasági elnöktől vehettem át, valamint 
azt, hogy bekerültem a Magyar Úszó Híres-
ségek Csarnokába. Novemberben ott voltam 
a rövid pályás bajnokságon Százhalombat-
tán, és elmondhatatlan érzés volt a falon 
látni a fotómat a magyar úszás kiválóságai, 
olimpiai és világbajnokai mellett. Egyébként 
pedig valóban nyugalmasabb mostanában 
az életem, ami annak is köszönhető, hogy si-

került csendes helyre költöznünk, ahol sza-
badidőmben teszek-veszek a ház körül, és 
sok időt töltök az unokáimmal. Több idő jut 
a családi programokra, de szívesen rende-
zem a szakmai anyagokat, a régi videóimat, 
a sokak által megcsodált archív anyagaimat.

– Végezetül egy személyes kérdésre várom a 
válaszát. Azt megtudtam, hogy ötéves kor kö-
rül kell elkezdeni a gyermek úszásoktatását, 
de mit tenne azzal, aki már az ötödik ikszen 
is túl van, és nem tud úszni. Létezik módszer 
ebben az esetben is?

Ugyanazt tenném, mint egy öt-hatéves kis-
gyerekkel, legfeljebb nem ölelném magam-
hoz az illetőt. A felnőttnek ugyanannyira 
idegen közeg a víz, mint a gyereknek, ám an-
nak, hogy eddig nem tanult meg úszni, a kö-
rülmények, vagy valami rossz élmény lehet 
az oka. A beidegződéseket rávezetéssel el 
lehet tüntetni, türelemmel minden elérhető. 
Nincs korhatár, nincs reménytelen eset. 

– Köszönöm szépen, a biztató szavait…

Füredi Marianne

Dr. TÓTH ÁKOS   

Született: 1943. 11. 2., Kiskunfélegyháza  

Edzői fokozat: mesteredző 

Tanulmányok: Magyar Testnevelési Egyetem, 
testnevelő tanár (1965), Magyar Testnevelési 
Egyetem, szakedző – úszás (1970). Egyetemi 
doktori fokozat (1987). A neveléstudományok 
kandidátusa (1996). Tanári kinevezések: 1966-
1973 tanársegéd, TF, 1973-1991 egyetemi ad-
junktus, 1991- egyetemi docens, 1991-2008 tan-
székvezető. Edzői kinevezések: 1966-1976 TFSE, 
úszóedző, 1977-1984 MÚSZ, szövetségi kapitány, 
1987-1990 Kazma Club (Kuvait), úszóedző, 1991-
1993 Koreai Úszó Szövetség (évente 3-3 hónap), 
úszóedző, 1998-2001 Görög Úszó Szövetség, 
szövetségi kapitány. 

Fő oktatói témakörök: A négy úszásnem alap-
technikája és a korszerű technika felépítésé-
nek módszertana, Az úszásoktatás módszertani 
felépítése a gyermekek pszichológiai, életkori 
jellemzői alapján, A négy úszásnem oktatásá-
nak egymásra épülése, a rávezető és előkészítő 
gyakorlatok jelentősége, Az emocionális hatások 
feltárása az úszásoktatás folyamán, Az utánpót-
láskorú úszóversenyzők felkészítése: pedagógiai, 
élettani, pszichológiai kérdések, Világklasszis 
versenyzők felkészülésének elemzése  

Kitüntetések, díjak: Testnevelés és Sport ér-
demes dolgozója (1971), Sportérdemérem arany 
fokozat (1980), Mesteredzői cím (1985), Ezüst-
gerely művészeti díj (film-videó kategória) I. 
helyezés, Kerezsi Endre díj (1996), Semmelweis 
“TF” vésetű Aranygyűrű díj (2008), a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje (2015), tagja lett a 
Magyar Úszó Hírességek Csarnokának (2016)



Az „Edző leszek – nincs akadály” projekt záró 
rendezvénye Nyíregyházán volt. Ezúttal a 
Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sporttu-
dományi Intézete volta házigazda. Az Intézet 
körültekintő szervező munkáját dicséri, hogy 
a rendezvényre zsúfolásig megtelt az egyetem 
nagy előadóterme. Már a sajtótájékoztatón is 
élénk érdeklődés nyilvánult meg, mind az or-
szágos, mind a helyi média részéről.

Dr. Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem álta-
lános rektor-helyettese üdvözölte a részt-
vevőket és nyitotta meg a konferenciát. Az 
Ő üdvözlő szavait követte Dr. Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár köszöntője, majd 
előadása. Az államtitkár előadásában felvá-
zolta mindazokat az intézkedéseket, amelyek 
2010-et követően történtek a magyar sport-
ban, és amelyek valóban stratégiai ágazattá 
tették a sportot. Szólt az olimpiai sportágak 
kiemelt támogatásáról, amely egyaránt bővíti 
a szövetségek és a sportegyesületek működési 
lehetőségeit. Eddig nem látott anyagi források 
ömlenek a sportba, amelyek mind a sporto-
lók, mind az őket felkészítő edzők helyzetét 
jelentősen javítják. Megemlítette a Gerevich-
ösztöndíjat, a TAO programot, a Héraklész és 
Csillag Programokat. Külön szólt a Kiemelt 
Edző Programról, amelynek 2017 óta a MET a 
lebonyolítója, és amely egyre növekvő számú 
edzőnek ad biztos egzisztenciális hátteret. De 
nem csak a legjobbakkal foglalkozó edzőkről 
gondoskodik az állam, hanem elindult egy 
program, amely az utánpótlás edzők anyagi 
elismerését hívatott szolgálni. Államtitkár 
Asszony előadásában kitért saját sportolói 
múltjára, amely ezer szállal kötődött Nyíregy-
házához, edzőjére és mesterére, Vajda Tamás-
ra, aki a kezdettől pályafutása végéig végigkí-
sérte és menedzselte sportkarrierjét. 

Mint a rendezvénysorozat minden állomásán, 
itt is téma volt a szociálisan hátrányos hely-
zetű fiatalok felkarolása a sporton keresztül. 
Király István mesteredző, az Európai Kick-box 
Szövetség alelnöke mutatta be azt a tanoda 
programot, amit Csepelen indítottak el a szo-
ciálisan leszakadt fiatalok felzárkóztatására. 
Ez a program a kölcsönös bizalmon és tiszte-
leten alapul. Segít azoknak a fiataloknak az ön-
becsülésük megtalálásában és fejlesztésében, 

akik sem a családjuk, sem a 
környezetük részéről eddig 
semmiféle pozitív ráhatásban 
nem részesültek. Meghatározó 
szerepük van a felzárkózta-
tási folyamatban azoknak a 
mentoroknak, akik maguk is 
végigjárták ezt az iskolát és 
így hiteles segítők a felzárkóz-
tatásban. A tanoda program az 
életmód megváltoztatására 
irányuló komplex folyamat, 
amelyben az iskolának, az is-
kola utáni tanulásnak, felzár-
kóztatási programoknak és az 
edzésnek egymást kiegészítő szerepe van. 
Vajda Tamás úszó mesteredző előadásának 
első részében saját életpályáját, edzői tevé-
kenységét mutatta be. Gyerekkorától edzője 
volt Szabó Tündének és végigkísérte verseny-
zői pályafutását egészen az olimpiai és világ-
bajnoki dobogóig. Mint vidéki edző, abban az 
időben nem kapta meg azt a támogatást, azo-
kat a lehetőségeket, amelyeket a budapesti 
klubok és edzők megkaptak. Ennek ellenére si-
került a kitűzött célokat megvalósítani és Sza-
bó Tündét az olimpiai és világbajnoki dobogó 
második fokáig elvezetni. Edzette egy ideig 
Risztov Évát is. De rajtuk kívül is voltak után-
pótlás és felnőtt korosztályban nemzetközi 
szinten is teljesítő versenyzői. Munkájának és 
eredményeinek köszönhetően lett a legfiata-
labb mesteredző. Előadása második felében 
ismertette és értékelte azokat az adottságo-
kat és személyiség jegyeket, amelyekkel az 
edzőknek rendelkeznie kell. Kiemelte a szak-
mai tudás és az emberi kapcsolatok szerepét 
a nevelő munkában, az eredményességben. Az 
edzői szakmát meg lehet tanulni, de jó edző-
nek, nemzetközileg is eredményesnek születni 
kell. Pásztorné Dr. Batta Klára a Testnevelési 
és Sporttudományi Intézet vezetője bemu-
tatta az egyetem és az intézet történetét. Az 
1962-ben indult Tanárképző Főiskola később 
fuzionált a Felsőfokú Tanítóképző Intézettel 
és a Mezőgazdasági Főiskolával. Így jött létre 
az egyetem. A Testnevelési és Sporttudomá-
nyi intézet a Tanárképző Főiskola testnevelés 
tanszékéből nőtte ki magát. A kezdettől a mai 
napig kétszakos, osztatlan tanárképzés folyik. 

1997-től a Pécsi Tudomány Egyetem kihe-
lyezett konzultációs központjaként egyetemi 
szintű testnevelő tanárképzés is folyik. Taná-
raik az intézet által meghirdetett OKJ-s edző-
képzésben is részt vesznek. Terveik szerint 
2019-től akkreditált szakedző képzés is lesz 
az intézetben.

A rendezvény záró előadását Köpf Károly a 
MET titkára tartotta. Felvázolta, hogy a sport 
iránt érdeklődő, aktívan sportoló fiatal előtt 
milyen távlatokat nyithat meg a testnevelő 
tanári edzői pálya. A sport egy életre szóló 
hivatást jelenthet és lehetőséget nyit akár a 
sport stratégiai jelentőségű területein való al-
kotó munkára is. Természetesen ehhez sokat 
kell tanulni, a képzettség megszerzése után is 
folyamatosan törekedni kell az új elméleti és 
gyakorlati ismeretek befogadására. Nyitottnak, 
kreatívnak kell lenni. Tanulni kell a múltból, de 
mindig a jövőbe kell tekinteni. Az előadások 
után két edzés megtekintésére is lehetősége 
nyílt a résztvevőknek. A kiváló edzéskörül-
ményeket nyújtó atlétikai csarnokban Bakosi 
Béla, egykori neves ugró tartott edzést, első-
sorban természetesen ugró versenyzőknek. A 
kosárlabda teremben Hegedűs Ferenc tartott 
edzést az egyetemi- főiskolai bajnokságban 
résztvevő csapatnak, amelynek a gerince a vá-
rosi NB I/B-s csapatra épül.

A Nyíregyházi Egyetem és a testnevelési és 
Sporttudományi Intézet kiváló házigazda és 
partner volt a rendezvény megszervezésében 
és lebonyolításában. 

Köpf Károly

Nyíregyháza 
2018. február 13. 

Országos programsorozat az edzői hivatás nép-
szerűsítésére a Magyar Edzők Társasága szerve-
zésében az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság 
támogatásával
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Portrék a sportból: legendák, edzők, vezetők ...

“... versenyzőként négy olimpián képviselhette Magyarországot Kulcsár Gergely, aki 
további két alkalommal edzőként lehetett ott az ötkarikás játékokon, kétszer pedig 

nézőként figyelhette közelről az utódok csatározásait az érmekért és a helyezésekért. 
Joggal húzhatta ki magát, hiszen a római premier alkalmából mindjárt egy bronz-

éremmel térhetett haza, majd Tokióban ezüst-, Mexikóvárosban pedig ismét bronz-
éremmel gazdagíthatta ritka gyűjteményét. ...”

Kulcsár Gergely
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A mai napig nagy megtiszteltetésnek tartom!

Versenyzőként négy olimpián képviselhette 
Magyarországot Kulcsár Gergely, aki további 
két alkalommal edzőként lehetett ott az öt-
karikás játékokon, kétszer pedig nézőként fi-
gyelhette közelről az utódok csatározásait az 
érmekért és a helyezésekért. Joggal húzhatta 
ki magát, hiszen a római premier alkalmából 
mindjárt egy bronzéremmel térhetett haza, 
majd Tokióban (1964) ezüst-, Mexikóváros-
ban pedig ismét bronzéremmel gazdagíthatta 
ritka gyűjteményét. Ráadásul három alkalom-
mal is ő vihette a magyar zászlót a megnyitó 
ünnepségeken. Beszélgetésünket a szülőföld 
felidézésével kezdtük.

– Mikor járt utoljára a nyírségi Nagyhalászon, 
ahonnan származik?

Két éve. Bizony eléggé lehangoló volt szá-
momra, hogy az egykor kiterjedt családból 
mindössze anyai ágon sikerült egy-két, tá-
volabbi rokonra lelnem. Pedig a település 
amióta eljöttünk onnan, ugyancsak megerő-
södött, mára már négyezer fölött van lakói-
nak száma.   

– Mikor és miért került el onnan a családjuk?

Érdekes a történet. Édesapám hentes volt, a 
faluban ő volt a harmadik. A másik kettőnek 
volt boltja, ő is akart nyitni egyet. A riválisok 
ellehetetlenítették őt, akinek ezután nem 
volt ott maradása.  

–Miért éppen Vácra jöttek?

Azért, mert anyai nagyapám a püspökségen 
vincellérként dolgozott.

Apám a nehézhengerműben helyezkedett 
el, mellette „feketén” henteskedett is. Ké-
sőbb a hengermű saját hentes üzemében 
dolgozott, télen böllérkedett is. A rendkívül 
kemény fizikai munka felőrölte a szerveze-
tét és viszonylag korán meghalt.

– Milyen úton került a sporttal kapcsolatba?

Nem szerettem tanulni. Sokkal szívesebben 
rúgtam a labdát, vagy dobáltam a Duna parton 
a kavicsokat. A Szent István téren – ahol ma 
a buszok végállomása van – mindent játszot-
tunk, majd a Váci Reménység ifjúsági futball-
csapatában védtem, de édesapám az ismételt 
sérülések miatt eltiltott. Ez után következett a 
kézilabda, ott is a kapuban kezdtem. 

– Idővel azután az atlétika és képbe került …

Rendszeresen részt vettem az akkoriban 
igen népszerű országos középiskolás atléti-
kai versenysorozaton. Magas- és távolugró-
ként kezdtem, az országos döntőbe viszont 
már gerelyhajítóként jutottam be. Első em-
lítésre méltó sikeremet egyébként a Falusi 
Szpartakiádon értem el 75 méteres gránát-
hajító eredményemmel.

– A Honvédba ennek ellenére 
még ugró reménységként irá-
nyították.

Tompay Olivért kellett keres-
nem Kispesten, ám a dobóedző, 
Rákhely Gyula előbb érkezett, s 
azonnal rám is tette a kezét. Sor-
som ezzel meg is pecsételődött: 
Rákhelytől – aki balkezes gere-
lyes volt – rendkívül jó alapokat 
kaptam. 1953-ban megnyertem 
a középiskolás bajnokságot 56 
méterrel, de az országos ifjúsá-
gi bajokságon Petőváry Attilától 
kikaptam. A TF-re már a világhí-
rű mester, Koltai Jenő tanár úr 
odafigyelése révén vettek fel. 
Bár nem voltam különösebben 
tehetséges, szorgalmam és Jenő 
bácsi kivételes felkészültsége 
révén 1957-re, a diplomaosztás 
idejére a 70 méter közelébe ke-
rültem.            

– Közben azonban az 1956/57-es 
tanévben egymást érték a várat-
lan események az életében. 

1956. október 20-án volt az el-
jegyzésem. A forradalom kitöré-
sét követően gyalog jutottam el 
Dunakeszire, majd a válogatott 
súlylökőtől, Kövesdi „Mackó-
tól” kölcsön kapott kerékpárral 
mentem haza Vácra. 1957 ta-
vaszán villámgyorsan meg kel-
lett házasodnom, mert csak így 
kaphattam meg az Építők SC-nél 
egy „lelépett” disszidens lakását. 
Ám amíg az egyházi esküvőt 
nem tartottuk meg, a nagyma-
ma megtiltotta, hogy összeköl-
tözzünk.  

– A válogatottban már 1955-ben bemutat-
kozhatott, az 1958-as, stockholmi Eb-n pedig 
nagy meglepetésre harmadik lett.

Még a római olimpián sem számoltak velem, 
hiszen úgy szereztem 78,57 méterrel újabb 
bronzérmet, hogy előzőleg a világranglista 
első ötven helyezettje közé sem fértem be. 
Tokióban (1964) viszont már akár nyerhet-
tem is volna, hiszen 82,32 méterrel vezet-
tem, amikor a nagy esélyesek – a lengyel Sid-
lo és a szovjet Lusis – helyett a finn Nevala 
dobott túl, s nyert 82,66-tal. 1968-ban, Mexi-
kóvárosban már 34 éves voltam, ám 87,06-os 
dobással az utolsó sorozatig az élen álltam. 
Ekkor Lusis egy megismételt dobással meg-
előzött, majd ugyanez sikerült Kinnunennek 
is. Így a már nagyon közel volt aranyérem he-
lyett újabb bronzot hozhattam haza.  

– A müncheni (1972) olimpiára már csak Kol-
tai tanár úr bíztatására durálta neki magát.   

Ez már nekem is sok volt, helyezetlen ma-
radtam. Azt viszont mindmáig hatalmas 
megtiszteltetésnek tartom, hogy Tokió és 
Mexikóváros után Münchenben is én vihet-
tem a megnyitón a magyar zászlót!        

– Visszavonulását követően Koltai tanár úr 
úgy döntött, hogy átadja Önnek tanítványát, 
Németh Miklóst. 

Az edzőséget már a KSI-ben is próbálgat-
tam, majd 1968-tól a TF-en rengeteg ta-
nítvánnyal foglalkoztam. A minőségi ugrás 
1973-ban következett be, amikor elkezd-
hettem foglalkozni Miklóssal, akinek ak-
kor már nem a klasszikus értelemben vett 
edzőre volt szüksége, hanem sokkal inkább 
egy olyasvalakire, aki egészséges kontrollt 
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jelenthetett a számára. Ekkor ugyanis már 
az ő elképzelései domináltak. A célom csak 
az lehetett, hogy az én tanácsaimat is meg-
hallgassa, s azután döntsön. Természetesen 
máig is örülök, hogy a hatalmas világcsúcsot 
jelentő, első dobásával kivívott montreali 
győzelmében nekem is van egy kis részem. 
Bizonyára ez a siker hozta meg számomra 
az 1977-ben nekem ítélt, komoly szakmai 
elismerést jelentő „Mesteredző” címet.

– A montreali sikert követően Ön egészen a 
moszkvai olimpiával bezárólag a válogatott 
szakágvezetője is volt. 

Békesi László, a szövetség akkori elnöke ismé-
telten vétózott, de végül csak kiengedtek Ku-
vaitba, ahol házasságom legszebb éveit éltem 
meg az olykor 250 fősre duzzadt magyar ko-
lónián. Amikor 1993-ben végleg hazajöttünk, 
mindjárt szembetűnt, milyen nagyot változott 
itthon is a világ. Csak elvétve adódnak olyan 
fiatalok, akik a „pénztelen” edzősködéssel ko-

molyabban akartak fog-
lalkozni. Jómagam 1996-
ben lettem nyugdíjas, 
de kiegészítésként még 
hosszú éveken keresztül 
dolgozgattam. 

– Kicsit visszatekintve pá-
lyafutására, mire gondol 
vissza örömmel és van-e 
olyan kérdés, amellyel 
kapcsolatosan nem ma-
radéktalanul elégedett?

Kicsivel több szeren-
csével olimpiai bajnok 
is lehettem volna, akik-
kel egészen másként 
foglalkoztak annak idején. Egy alkalommal 
például lakásügyben szerettem volna segít-
séget kérni, de a megfelelő helyen azt kö-
zölték velem, hogy csak olimpiai bajnokok 
ügyeivel foglalkoznak. Nagyon örülök, hogy 

a Koltai-féle iskolába járhat-
tam, mivel mesterem abszolút 
nemzetközi szaktekintély volt, 
aki folyamatosan és magas 
szinten tovább képezte ma-
gát. Ő a klasszikus gerelyhajító 
iskolát képviselte. Megfelelő 
sorrendiséggel működtette a 
testet, amelynek a kidobásra 
kifeszített íjhoz kellett hason-
lítania. Nagy szakmai sikernek 
tartom, hogy Németh Mik-
lóst sikerült meggyőznöm a 
felsőteste kisebb mértékben 
történő elcsavarásáról. Arra 
is rá tudtam őt beszélni, hogy 
hosszas gyakorlással mintegy 
10–15 centiméterrel megna-
gyobbítsa a dobóterpeszét. 

– Legeredményesebb tanítványá-
val azóta milyen a kapcsolata?

Miklós nagyon figyelmes ve-
lem szemben. Laza rendsze-
rességgel felhív, többször is 
megrendezte a kerek születés-
napos ünnepségeimet. A Váci 
Reménység atlétikai pályáján 
– mely egyébként a Váci Egy-
házmegye tulajdonában van 
– immár tizenvalahány éve 
rendszeresen megtartja a Né-
meth Miklós gerelyhajító ver-
senyt, amelyen legutóbb 120 
indulót jegyzőkönyveztek. Az 
egyéb ajándékok mellett az, 
aki korosztályában az előző évi 
eredményt felülmúlja, az kap 
egyet a Németh Miklós által 
kifejlesztett gerelyből.

–Németh Miklóson kívül mást is megemlítene?

Feltétlenül ide kívánkozik Paragi Ferenc 
neve, aki a legjobb adottságokkal rendelke-
zett ehhez a versenyszámhoz, ám kivétele-
sen nagy dobásait a nagy versenyeken soha 
nem tudta megismételni.

– Miként telnek a nyugdíjas mesteredző napjai?

Miután 2011-ben 54 évi házasságot köve-
tően meghalt a feleségem, úgy alakult az 
életem, hogy két éve visszaköltöztem Vácra. 
A döntésemet jelentősen megkönnyítette, 
hogy a még élő két nővérem ugyanitt él. Té-
véfüggő lettem – elsősorban a sportműso-
rokat figyelem. Kimozdulásokra kedden és 
szombaton mindig sort kerítek. Ekkor előbb 
a Héliában erősítek, majd a Lehel piacon be-
vásárlok. Sajnos, a tarokkpartink már koráb-
ban szétesett, ultizni viszont hetente egy-
szer bevonatozok Budapestre. Eddig még 
nem volt időm unatkozni. Ha pedig otthon 
vagyok, szívesen főzök, s ez a szenvedélyem 
bizony igen sok időmet elviszi. Édesanyám 
receptjeit máig is örömmel használom; tőle 
elsősorban a töltött káposztát és a csirke-
paprikást vettem át. A húslevesek számos 
változatát főzöm inyenckedve. Bőven van 
miből válogatnom recepteket, hiszen leg-
alább harminc szakácskönyvem van…

– Már eddig is szép kort ért meg, tavasszal be-
tölti a 84. évét. Vannak még komolyabb tervei?

Mivel egyelőre semmi szervi bajom nincsen, 
így remélem, hogy még sokáig élek. Martin 
Luther Kinget idézve, nekem is van egy ál-
mom. Szeretném megérni, hogy egyszer én 
is a Nemzet Sportolója lehessek.

Jocha Károly
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Portrék a sportból: legendák, edzők, vezetők ...

“... túl sok pénz ömlött be és ezzel egyidejűleg megnőtt a  
legkülönfélébb csábítások veszélye is. Ami pedig mind gyakoribb 

problémát jelent, az edző-versenyző kapcsolatok rendszere.  
Egyre inkább fordulni látszik a szereposztás és mind több helyen  

a versenyzők kezébe kerül az irányítás....”

Almási Nándor
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Most éppen itthon a világjáró kajakedző.

Almási Nándor, a világjáró kajakedző Hárshe-
gyi úti lakásában fogadott. Miután az erkélyen 
néhány, mély levegőt vettünk, elkezdődhetett 
a hosszú és kiadós beszélgetés, amely először 
az időrendi sorrendet követte.

Vecsésen születtem 1952-ben, ott is jártam 
általános iskolába – sorolta az alapadatokat 
a házigazda. Későbbi életem során jól jár-
tam azzal, hogy dédnagyanyánk nem tudott 
magyarul. Ő németül beszélt, mi magyarul 
válaszolgattunk neki. Így tanultam meg né-
metül. A kőbányai I. László Gimnáziumban 
pedig olasz szakon végeztem, így máris 
elég jól beszéltem plusz két nyelvet. Igaz, 
az olasz már egy kicsit „beporosodott”, mert 
nincs elég alkalmam arra, hogy gyakoroljam.

– És az első lépések a sportban miként ala-
kultak?

Szerettem kihasználni valamennyi, adódó 
lehetőséget. Hétvégeken pedig általában 
elkértük az iskolaigazgatótól a tornaterem 
kulcsát, hogy a szereket is kóstolgathassuk. 
A korlát mellett a gyűrűre is felkapaszkod-
tunk, mindig bohóckodtunk. Azután váratla-
nul jött egy komoly baleset, még 1960-ban, 
amelynek következtében a jobb lábamat térd 
alatt amputálni kellett. A magas fűben későn 
vettem észre a kaszálógépet, ráadásul nem 
is jó irányban próbáltam meg előle elugrani. 
Így azután a felépülésemet követően olyan 
sportágat kerestem, amelyet felsőtesttel és 
egy lábbal is eredményesen tudok gyakorolni. 

– Ismerve az Ön pályafutását, ez a „rátalálás” 
Csepelen jött össze.

Így történt, 13 éves voltam, amikor Csepelen 
elkezdhettem kajakozni. Hogy miért éppen 
kajak? Hát az történt, hogy a fodrásznál ol-
vasgattam a Népsportot, s benne egy írást 
Parti Jánosról. Ez adta meg a konkrét lökést, 
ekkor határoztam el, hogy Csepel felé ve-
szem az irányt.  Bár több edzőm is volt idő-
szakosan – Péhl József, Kulcsár János, Mészá-
ros István –, de az első mesterem, Vass István 
végig a közelemben maradt. Az ő hozzáál-
lása, az embersége mély nyomokat hagyott 
bennem. Nem csak az edzéseken, a civil élet-
ben is mindig megszívlelendő tanácsokat tu-
dott adni. Egészen a válogatottságig elkísért 
engem – sajnos, már ő sincs az élők sorában.

– Mikor érezte először, hogy ez a kajakozás 
több lehet egyszerű passziónál?

Amikor az ifjúsági bajnokságban, Rukkel La-
cival párban bronzérmesek lettünk. Igazán 
nagy eredményeim a későbbi években sem 
voltak, amelyek elmaradása okaként a hi-
ányzó lábamat okoltam. Talán kicsit későn, 
a visszavonulásomat megelőzően két esz-
tendővel jöttem rá, hogy jobb lett volna egy 

komplett protézist csináltatnom a hajóba, 
mert akkor tudtam volna két lábbal támasz-
tani. A lapátról az erőt ugyanis a lábtáma-
szon keresztül adja át az ember. Én pedig 
mindig csak egy lábbal támasztottam, ami 
kétszeres terhelést jelentett és mégsem pó-
tolta a kéttámaszos lehetőséget. A protézis 
elkészültét követően Rukkellel nyertünk is 
párosban magyar bajnokságot 1980-ban, 
K-2 10 ezer méteren úgy, hogy a Szabó Is-
tyuékat is magunk mögé tudtuk utasítani. 

– A balesetét követő években hogyan viszo-
nyultak Önhöz a sporttársai?

Semmiféle megkülönböztetésben nem volt 
részem, nagyon nem is lehetett volna, hi-
szen protézissel ugyanúgy sportoltam, mint 
a többiek. Éveken keresztül jéghokiztam, 
úsztam és még szörföztem is, és mindent 
megpróbáltam ugyanúgy csinálni, mint a 
többiek. Ha valamit mondhatok, inkább tá-
mogattak, de hátráltatni senki nem akart.

– És amikor végleg visszavonult?

Imádtam a sportot, a lapát leadásának ideje 
1985-ben érkezett el. Már korábban meg-
szereztem a TF-en az edzői minősítést, bár 
az edzőségre annak idején egyáltalán nem 
gondoltam. Elsődlegesen a mezőgazdaság-
ban szerettem volna dolgozni, mert imád-
tam kinn lenni a földeken.    

– Ez az álom tovaröppent, az élet mást hozott.

Vili bácsi – Koléder Vilmos – agitált, kezdjek 
el kicsikkel foglalkozni, mert nekem olyan 
jó a stílusom, az Építőkben ez biztosan tet-
szene a gyerekeknek. Belevágtam – a fiam, 
Almási Péter lett az első tanítványom – de 
természetesen egyidejűleg elkezdtem az 
iskolákban toborozni a gyerekeket. Huszon-
hat kezdővel foglalkoztam egészen 1987-ig, 
amikor megkeresett az osztrák szövetség, 
amelynek több vezetőjét is megismertem a 
korábbi években volt cserekapcsolat révén. 
Miután az OTSH-ban az utolsó napon meg-

kaptam a szükséges aláírásokat, kimentem 
és nyolc emberrel elkezdtem dolgozni: a ku-
chelaui öbölben, Bécstől északra, Klosterne-
uburg térségében, meg az öreg Duna lezárt 
szakaszán edzettünk. Az addigi legjobbjuk, 
a Hartl-Bachmaier kajak kettes 1976-ban 
bronzérmes lett a montreali olimpián, de ők 
már leállófélben voltak. A vadvízi kajakozók-
tól áthoztam Uschi Profantert, aki jó termé-
szetű és határtalanul terhelhető lány volt. Ő 
1992-ben, Barcelonában 5. lett K-1 ötszázon. 

– Profanter edzéseit végül távoktatással vé-
gezte, mivel hat hónappal Barcelona előtt 
Dél-Afrikába repült.

Egy pretoriai egyetemi tanárnak – aki lelke-
sen kajakozott is – segítettem egy budapesti 
egyetemi kapcsolat kiépítésében, ő pedig öt 
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hétre meghívott hozzájuk. Elvitt több klub-
ba, többek edzéseit segítgettem. Ekkor derült 
ki, hogy Dél-Afrika indulhat Barcelonában, 
ráadásul akkor még nem voltak kvalifikáci-
ók. Megbíztak a válogatott felkészítésével, 
amelynek tagjai az olimpián nagy veréseket 
szerezve, sok tapasztalattal lettek gazda-
gabbak. Lelkesedésük nem hagyott alább, 
így meghosszabbították a szerződésemet 
2000-ig. Ruth Nortje már Atlantára is kvali-
fikálta magát, Sydneyben pedig 7. lett K-1 
500 méteren. A férfiaknál Alan van Coller K-1 
1000 méteren a 8. helyen zárt. Dél-Afrikában 
egyébként az ultramaratoni kajakversenyek a 
népszerűek, vadvízi folyókon ereszkednek le, 
három nap alatt 150-180 kilométert megtéve. 

– 2000-ben újabb váltás következett be: 
Nagy-Britannia válogatottja mellé szerződ-
tették vezetőedzőnek. 

Négy pályázó közül mellettem döntöttek. Ott 
dolgozott akkor Kemecsey Imre is, aki az ifik-
kel foglalkozott, én pedig technikailag na-
gyon sokat tanultam tőle. Akkoriban ömlött 
be a sportba a lottópénz, ami óriási lendü-
letet adott, kitűnő háttérbázist biztosítottak. 
Londonban volt a központja a 30–35 klubbal 
rendelkező kajakozásnak. 2004-re Ian Wayne 
úgy feljavult, hogy K-1-ben bronzérmes tu-
dott lenni. Az én munkám is jelentősen ben-
ne volt Tim Brabant 2008-ban, Pekingben 
megszerzett arany- és bronzérmében.

– Athén után egyébként ismét Dél-Afrika felé 
vette az irányt.

Már nem éreztem magamat jól a londoni 
időjárásban, az állandó felhő, köd és eső 
kikészített. Dél-Afrikában ha lefekszel este, 
tudod, hogy reggel napsütésre ébredsz. Erre 
én különösen érzékeny vagyok – szerencsé-
re visszahívtak. Kicsit visszaesett a sportág 
általános helyzete, de megint találtam né-
hány vadvízi kajakost, akiket sikerült átcsá-
bítani síkvízre. Ott egyébként a válogatottak 
szinte nulla támogatást kaptak. Ezért aki 
tehette, a lazább hónapokban elment Lon-
donba dolgozni, hogy megkeresse a ver-
senyidőszak teljesítéséhez elengedhetetlen 
pénzt. Pekingben két dél-afrikai egység ju-
tott döntőbe: Jennifer Hodson egyesben 8. 
lett, míg a Hodson-Joys-Eraj-Nikkire négyes 
hetedikként végzett.

– Több mint két évtizednyi kalandozást köve-
tően 2008-ban hazajött és az MTK-ban vállalt 
munkát.

Nagyon jó anyag jött ott össze, Tóth, Kulifai, 
Paumann, Schenk, Kugler és Pintér alkotta 
a gerincet, akik fiatalok és igen lelkesek 
voltak. 2009-ben a szegedi Világ Kupát egy 
hajóhossznyi előnnyel nyerték, mégsem ezt 
az egységet indították az Eb-n, hanem azt, 

amelyiket az ügyeletes „mágus”, Sári Nándi 
állított össze – a dobogós helyezés elma-
radt. Jóval később, de még  vb előtt szóltak, 
hogy lesz szétlövés. Az én teljesen „leeresz-
tett” srácaim kikaptak a „Sári-csapattól”, 
amely a vb-n sem alkotott maradandót. Ez-
zel az én munkámat teljesen tönkretették, 
az MTK pedig 2010-ben nem újított velem 
szerződést. Az pedig csak a hab a tortán, 
hogy a későbbi londoni ezüstérmes kajak 
négyes három tagjával két évig dolgoztam, 
de egyetlen fillér jutalmat sem kaptam. 

– Hogyan került megint külföldre?

Otthon ültem Szentendrén két hónapig és 
bámultam magamból kifelé. Ebbe a légüres 
térbe léptek be az osztrákok és így megint 
Bécsben találtam magamat. 2011-ben a 
szegedi vb-n a Tóth-Kulifai páros világbaj-
nok lett – talán ebben valami része volt az 
én korábbi munkámnak is. Egyidejűleg az 
osztrák női páros (Yvonne Schuing-Victoria 
Schwarz) is világbajnokságot nyert. Közben 
a dél-afrikai Bridgit Hartley Bécsben és Bu-
dapesten is végig velem volt, már két évre 
kapott Magyarországra vízumot. Ő ragasz-
kodott hozzám, így végig követett oda, ahol 
éppen dolgoztam. Ennek a közös munkának 
az eredménye volt Dél-Afrika első olimpiai 
érme a kajak szakágban:  Londonban, 2012-
ben K-1 500 méteren bronzérmet akasztot-
tak a nyakába. A 2011-es világbajnok oszt-
rák kettős pedig ugyanott nagyon gyenge 
rajtot követően az 5. helyen ért célba.

– 2012 után maradt Ausztriában?

Igen, annak ellenére is, hogy a világbajnok 
páros „szétugrott”. Én pedig Linzben foly-
tattam, oda került át ugyanis a kajak vá-
logatott központja. 2015-ben közöltem az 
osztrák elnökkel, hogy vagy visszahelyezik 

a központot Bécsbe, vagy hazamegyek. Re-
méltem, hogy így elmehetek, de teljesítet-
ték a kérésemet. Maradnom kellett 2016-ig. 
Rióba egyetlenként kvalifikálta magát az a 
paralimpiai kajakos, aki végül 2. lett. Annál 
is inkább hazajöttem, mert Lutz Dóri akkor 
már két éve velem készült.

– 2017-ben jó éve volt, hiszen tanítványa meg-
nyerte a felnőtt Eb-n a 200 métert és benne 
ült a négyesben győztes hajóban is. 

A világbajnokságon viszont meg kellett elé-
gednie kétszázon a 8. hellyel. Az Eb-győztes 
négyesből pedig kitették és „fiatalítás” cí-
mén beültették a 37 éves Fazekas Krisztinát. 

– Tanítványának egy nála még fiatalabb rivá-
lissal is meg kell küzdenie. Mi a véleménye a 
21 éves Takács Tamaráról?

Nem vitás, nagyon ügyes lány Tamara, aki 
Fábiánné Kati nénivel kőkeményen készül. 
Tényleg nagyon jól megy alatta a hajó, ezt 
el kell ismerni. Kárász Anna és Vad Ninetta 
még komoly rivális lehet, de a toronymaga-
san legjobb Kozák Danuta. Ő abszolút profi, 
amit csinál, az egyedülálló.

– Hogyan látja a sport jelenlegi helyzetét?

Szerintem túl sok pénz ömlött be és ezzel 
egyidejűleg megnőtt a legkülönfélébb csá-
bítások veszélye is. Ami pedig mind gyako-
ribb problémát jelent, az edző-versenyző 
kapcsolatok rendszere. Egyre inkább fordul-
ni látszik a szereposztás és mind több he-
lyen a versenyzők kezébe kerül az irányítás. 

– Önnek milyen tervei vannak a jövőt illetően?

Én csak addig szeretném ezt csinálni, amíg 
jók a visszajelzések. Amíg azt látom, hogy az 
én versenyzőim valóban motiváltak, hogy 
feltétlen nélkül győzni akarnak.   

Jocha Károly
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Portrék a sportból: legendák, edzők, vezetők ...

“... élveztem a sok, egy időben futott feladatot! A képviselősé-
gem, a MOB-ban betöltött feladataim és szponzorkeresések 

mellett 2004-ben sikerrel védtem meg PhD-doktori disszertá-
ciómat, amelynek címe „Civil álom, politikus állam” volt ...”

Bakonyi Tibor
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MOB alelnök volt – Bakonyi Tibor 60 éves.

Kevés olyan sokoldalú sportember van a ma-
gyar sportéletben, mint a ma 60. születésnap-
jához érkezett dr. Bakonyi Tibor. A korábban 
sikerek sokaságát magáénak mondható ju-
bilánsnak mára mindössze egyetlen – az is 
jelképes – tisztsége maradt. A jochapress.hu a 
kerek évforduló alkalmából kereste meg Ba-
konyi Tibort egy kis múltidézésre.

Szép reményekkel kecsegtető kézilabdásként 
indultam, miután számos, más sportágba – 
labdarúgás, sakk – is belekóstoltam – emlé-
kezett Bakonyi. – 1972-ben kezdtem az Elekt-
romosban, ahol első edzőm, Pajter Anna után 
olyan további, kiváló szakemberek palléroz-
tak, mint Hurth Gyula, id. Kozlovszki István és 
Veér Balázs, akik életre szólóan megszeret-
tették velem a kézilabdázást.  1978-ban az 
NB I/B-s KÉV Metrónak adtak kölcsön, ahol 
szilánkos orsó- és singcsontsérülést szen-
vedtem. Egy év múlva a katonaságnál újabb 
sérülés következett – a minőségi sporttal 
kapcsolatos reményeim végképp elszálltak. A 
pályára csaknem 20 évvel később, már szeni-
orként térhettem csak vissza.

– Az élsport elúszott, viszont a sportélet más 
területein bőségesen kifuthatta önmagát. 

Visszavonulásomat követően a KÉV Metró 
elnökségében hat évet töltöttem el. Sport- 
és önkormányzati vezetői lehetőségek 
igazán akkor nyíltak meg előttem, amikor 
1994-ben bekerültem az országgyűlésbe.  
Három évvel később a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) tagja lettem, a 15 éves MOB 
tagságom során 2004 és 2009 között a szer-
vezet alelnökeként tevékenykedhettem.

– A fővárosi Önkormányzat tagjaként, majd 
Budapest alpolgármestereként számos, ki-
emelt sport témájú beruházásban is komoly 
feladatokat vállalt.   

A városligeti Műjégpálya EU-s pályázatának 
sikeres befejezésében, a margitszigeti Atlé-
tikai Centrum felújításában, a Hajós Alfréd 
uszoda felújításában és a felnőtt úszó-vízi-
labda Európa-bajnokság eredményes lebo-
nyolításában és a margitszigeti Sportvarázs 
nevet viselő, 54 sportág bemutatkozását 
támogató programsorozat elindításában 
ugyancsak komoly tennivalók hárultak rám.

– Ezeket a feladatokat politikusi tennivalóival 
párhuzamosan végezte. Tényleg nem unatkoz-
hatott.

Élveztem a sok, egy időben futott felada-
tot! A képviselőségem, a MOB-ban betöltött 
feladataim és szponzorkeresések mellett 
2004-ben sikerrel védtem meg PhD-dok-
tori disszertációmat, amelynek címe „Civil 
álom, politikus állam” volt. Ebben az esz-

tendőben lettem a MTA 
Köztestületének tagja. 
2007-ben a Zsigmond 
Király Főiskola tanára, 
párhuzamosan a Sem-
melweis Egyetem cím-
zetes egyetemi docen-
se lettem.

– Ezek az évek jelentették 
politikusi és közéleti pá-
lyafutása csúcsidőszakát, 
a következő időszakban 
azután fordult a kocka.

2007 és 2010 között 
még minden szép volt. 
Ekkor a FŐGÁZ Zrt. ve-
zérigazgatója voltam, a 
BSE kézilabdás lányai 
pedig kivétel nélkül a Gázműveknél dol-
goztak! Azt is sikerült elérnem, hogy a FŐ-
GÁZ Zrt. 2010-ben három évre a MOB Életút 
Programjának arany fokozatú támogatja lett. 
A BSE NB I-es női kézilabda csapatának el-
nökségi tagjaként egészen 2013-ig szolgál-
hattam szeretett sportágamat.

– A MOB-ban végzett, sokoldalú tevékenysé-
gét elismerték, így reménykedhetett abban, 
hogy ott további feladatokra számíthat. 

Ez pályafutásom legnagyobb csalódása, hi-
szen a kézilabda szövetség egy nappal ko-
rábban megválasztott új elnöke, Vetési Iván 
letiltotta a MOB választó közgyűlésére szóló 
küldötti megbízatásomat, így távollétem-
ben semmire nem voltam jelölhető, illetve 
választható! (hasonlóan járt a négyszeres 
olimpiai bajnok Kulcsár Győző is, akit a vívók 
elnöke, Csampa Zsolt fosztott meg a MOB 
közgyűlésen való részvétel lehetőségétől).

– Szerencsére vannak pozitív események is, 
amelyekre szívesebben emlékezik vissza.

2003 és 2013 között a senior kézilabdázók 
vetélkedései során ötszörös magyar baj-
nok, háromszoros Európa-bajnok lehettem, 
ráadásul még a négyszer Eb-ezüstérmes 
együttesben is szerepelhettem. De annak is 
örülök, hogy a Parlament labdarúgó csapa-
tában éppen úgy ott lehettem, mint a kép-
viselők kézilabda válogatottjában is. Ám a 
MOB-ból volt kőkemény eltávolításomat 
semmi nem tudja feledtetni, hiszen nem 
egyszerűen csak eltöltöttem ott 15 évet, 
hanem öt évig alelnökként, további három 
évig pedig a gazdasági bizottság elnöke-
ként szolgáltam a magyar sport ügyét – po-
litikai hovatartozásomtól függetlenül. Végül 
még egy oklevélre sem voltam méltó. 

– Mára mi maradt a korábbi, sokféle megbí-
zatásából?

Mindössze egy, jelképes tisztségem van: a 
Vasas női kézilabda csapatának tiszteletbeli 
elnöke vagyok. Mint a Gázművek projekt-
menedzsere, én már nem tudok pénzt hozni. 
Terveim persze most is vannak: szeretnénk 
a Magyar Senior Sportszövetséget hivatalo-
san is elfogadtatni, ám ezzel a próbálkozá-
sunkkal eddig már kétszer is megbuktunk. A 
Budapest Old Boys nevet viselő, korosztá-
lyos csapatunkkal minden szombaton este 
edzünk, ahol egyre többen vagyunk. Sajnos, 
a korábbi Eb-sikereinket nem tudjuk meg-
ismételni, mivel a játékosok zöme hatvan 
év körüli. Ezért is szeretnénk elérni, hogy az 
eddigi + 35, + 45 és + 55 éves korhatárokat 
módosítsák + 40, + 50 és + 60-ra, mert ezek 
a korcsoportok a jelentős többség érdemi 
játéklehetőségét biztosíthatnák.

– Ha már ennyit beszélünk a kézilabdáról, ér-
dekelne: mi a véleménye a jelenlegi magyar 
válogatottakról?

Új utakra lenne szükség a tehetséges fi-
atalok gondozásában. A nőknél például 
célirányosan, csak a balkezes átlövőkkel 
foglalkoznának valahol rendszeresen. Az 
akadémiai képzést pedig regionálisan mű-
ködtetném. A külföldiek számát a magyar 
bajnokságban drasztikusan csökkenteném. 
Amit nagyon fontosnak tartanék: a kimon-
dottan szegény sorsú fiatalok érdemi felka-
rolását, mert ennek a rétegnek a számára 
egyre elérhetetlenebb a sportolás.

– És a férfiaknál mit lát?

A hét végén kezdődő Európa-bajnokságon 
a cseheket mindenképpen le kell győznünk, 
de történhet más meglepetés is. A külföl-
di játékosok mellett az idegenből érkező 
edzőket is sokallom, mert meggyőződésem 
szerint vannak nagyon tehetséges magyar 
edzők is, akik igen kevés lehetőséget kap-
nak a bizonyításra!

Jocha Károly
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Edzőlegendák
Granek István 

 

 (1926 – 1971)

M
a már kevesen tudják, hogy a 
magyar kajak-kenu sport máig 
is tartó siker sztorija 1954-
ben Svájcban a Maconi világ-

bajnokságon kezdődött. Addig Balatoni 
Kamill 1938-ban elért világbajnoki 2. 
helye, Novák és Parti helsinki ezüstér-
me volt mindössze a magyar kajak-kenu 
sport korábbi sikermérlege. Javarészt 
ismeretlen újoncokból állt a kiutazó 
gárda. Az egész világot csodálkozásra 
késztette a magyar csapat eredménye. 
A mérleg: 6 aranyérem, 5 ezüstérem, 5 
bronzérem, 2 negyedik, 2 ötödik és 2 
hatodik hely. A kajakos világ ilyen ne-
veket tanult meg, mint dr. Nagy László, 
Vagyóczky Imre, Kovács László, Mészá-
ros István, Mészáros György, Hatlaczky 
Ferenc, Bánfalvi Klára, Fábián László.

Az akkori sikerek kovácsai Füzesséry 
Gyula, Gelle Sándor és Szabó Ferenc 
voltak, de ott volt mögöttük már egy 

fiatal, akkor 28 éves testnevelő tanár is: 
Granek az Elektromos MSE versenyző-
jeként,  majd a Bp. Honvéd kajak-kenu 
szakosztályának alapító tagjaként és 
versenyzőjeként több országos bajnok-
ságot nyert. Ő alapította meg 1955-ben 
az FTC (akkor Kinizsi) kajak-kenu szak-
osztályát és annak edzője volt 1958-ig. 
1958-ban válogatott edző, majd 1959-
ben szövetségi kapitány lett.

Korán, 45 éves korában bekövetkezett 
haláláig ő irányította a kajak-kenu válo-
gatott munkáját. A mindig is „munkamá-
niás” sportágban –ha lehet – rátett még 
egy lapáttal az addigiakra. A válogatot-
tak rendkívül sokrétű felkészülést vé-
geztek az irányításával: akkoriban még 
nem volt divatban a melegégövi felké-
szülés, ezért a felkészülési időszakban 
a tanmedence mellett rengeteg futás, 
gimnasztika, szertorna, súlyemelés és 
kiegészítő játékok szerepeltek a prog-

ramban. A versenyzők nem mindig fog-
lalták imába a nevét a rendkívül kemény 
edzésmunka miatt, viszont a sokoldalú, 
erős edzések az olimpiákon, VB-ken 
aranyakat és további érmeket hoztak. 
Legendás nevek ebből a korszakból: Ta-
tai Tibor, Wichman Tamás, Hesz Mihály, 
Szöllősi György, Szente András a Mészá-
ros Testvérek, Pfeffer Anna.

Az ő keze alatt nőtt edzővé Péhl József 
„Jóka”, aki Granek halála után szövetségi 
kapitányként folytatta Granek örökségét.

Granek István az Új-köztemetőben 
alussza örök álmát.

Köpf Károly
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Titkári  
beszámoló

Köpf Károly
Ez történt ...

Az elmúlt év végét két továbbképző konfe-
renciával zártuk. A fizikai alapképességekről 
szóló sorozat utolsó rendezvénye az állóké-
pesség fejlesztése volt. A témát a korábbi, az 
erő és gyorsaság fejlesztéséről szóló kon-
ferenciák is érintették és a tatai kétnapos 
rendezvényen is szóba került, így a mostani 
konferenciát elsősorban a hosszútávú, ext-
rém állóképességi teljesítményeknek, az 
azokra történő felkészítésnek szenteltük. 
Nagyon lebilincselő előadást tartott példá-
ul Ljubics Szilvia ultrafutó edzője, Lőrincz 
Olivér. Sportigazgatónk, Csabai Edvin – aki 
nem mellesleg tizenhétszeres maratoni 
kenus világbajnok – saját pályafutásának 
bemutatásán keresztül érzékeltette, hogy 
milyen fizikai és főként lelki tulajdonságok 
szükségesek az extrém teljesítményekhez.

Az év utolsó rendezvénye a doppingelle-
nes küzdelemről szólt. Dr. Lénárt Ágota a 
TF tanszékvezetője a pszichológus szem-
pontjából közelítette meg a tiltott teljesít-
ményfokozás kérdését. A sportolók mellett 
dolgozó sportpszichológusok is hatékonyan 

segíthetik a doppingellenes küzdelmet. Dr. 
Tiszeker Ágnes a 2018-ban várható változá-
sokat ismertette, majd Kárai Péter, a Magyar 
Kajak-kenu Szövetség alelnöke mutatta be 
a szövetség – példamutatónak ítélhető – 

doppingellenes stratégiáját.

Az év végi, szokásos „karácsonyi hangulatú” 
elnökségi ülésen Molnár Zoltán elnök úr ér-
tékelte a Társaság éves munkáját. Kiemelte, 
hogy a megnövekedett feladatok a szerve-
zet kiválóan ellátta, a kibővült munkatársi 
gárda áldozatos munkát végzett. Mind a 
sportközvéleményben, mind az állami és 
társadalmi sportvezetésben elismeréssel 
méltatták a MET tevékenységét.

A karácsonyi, újévi rövid pihenő után az újév 
első napjai az idei program tervezésével, 
véglegesítésével teltek. A KEP idei prog-
ramjainak előkészítése többszöri, alapos 
egyeztetést igényeltek az államtitkársággal, 
az érintett szövetségekkel és a MOB-bal. 
Az elmúlt évhez képest kibővült program 
az idén 222 edzővel indult el. Folytatódik 
a KEP edzők kötelező, kreditrendszerű to-
vábbképzése. Szakmai megfontolásból ez 
évben kétszintű továbbképző programot 
állítottunk össze. Nem az edzők hibájának 
róható fel, hanem az edzőképzés másfél 
évtizedes csődjének, hogy szinte kizárólag 
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csak OKJ-s képzés keretében lehetett edzői 
képesítést szerezni és csak a testnevelő-
szakedző szakon felsőfokú végzettséget. A 
minőségileg ellenőrizhetetlen OKJ-s edző-
képzés keretében vizsgázott edzők ismere-
teinek felfrissítésére indítottunk egy olyan 
továbbképzési sorozatot, ahol átismételjük 
a képzés során ilyen vagy olyan szinten 
elsajátított alapvető ismereteket, a sport-
élettan, a pedagógia, a sportpszichológia, 
edzéselmélet, stb. alapjait. Az első két ilyen 
konferencia már lezajlott. A Testnevelési 
Egyetem Egészségtudományi és Sportor-
vosi Tanszékének tanárai működtek közre 
február 20-án „A sportélettan alapjai” kon-
ferencián, a Pedagógia és Módszertani Tan-
szék tanárai március 13-án „Az edző, mint 
pedagógus” konferencián. Mindkét konfe-
rencia a Magyar Sport Háza konferencia 
termében óriási érdeklődés, telt ház mel-
lett zajlott le.

Március 6-i konferenciánkon egy olyan té-
mával foglalkoztunk, amely már régóta nem 
szerepelt egyetlen sportfórumon sem. A 
magyar sportdiplomácia helyzete, az edző, 
mint sportdiplomata, viselkedési normák a 
nemzetközi sportéletben, ezek voltak a kon-
ferencia témái. És olyan neves, tapasztalt 
sportdiplomaták sportszakemberek voltak 
az előadók, mint Schmitt Pál, Kemény Dé-
nes, Karger Kocsis László és Ádámfi Attila.

Március elején kiírtuk a 2017. évi Mester-
edzői Díj és Edzői Életmű Díj pályázatokat. 
A pályázatok letölthetők a MET honlapjáról. 
A benyújtási határidő 2018. április 27. A díja-
zottakra a Mesteredzői Kollégium tesz javas-
latot és a MET elnöksége ítéli oda a díjat A 
díjak átadása a hagyományok szerint a Test-
nevelési Egyetem diplomaosztó ünnepsé-
gén lesz. Csak emlékeztetőül szeretném fel-
idézni a múlt évet. A Mesteredzői Kollégium 
2017-ben egyetlen pályázót sem javasolt 

az elnökségnek a díj odaítélésére. E mögött 
nyilván az is állt, hogy az önálló szakedző 
képzés hiánya miatt a fiatalabb edzőgene-
rációnak nem volt lehetősége a szakedzői 
képesítés megszerzésére, és ha esetleg meg 
is lett volna a pályázónak a cím elnyerésé-
hez szükséges eredményessége – sajnos ez 
a kritérium is „gyengélkedett” a pályázatok-
ban – a pályázatban előírt képesítés hiánya 
miatt nem kaphatta meg a Mesteredzői 
Díjat. Reméljük, hogy az önálló szakedző 
képzés beindulásával a következő években 
javul a pályázati „felhozatal”. Ugyanakkor 
örömünkre szolgált, hogy hét kiváló, sokat 
bizonyított edző kapta meg az Edzői Életmű 
Díjat. Innen is bíztatom azokat a hosszú és 
sikeres pályafutással rendelkező kollégákat, 
akik pályájukon sokat tettek a magyar sport 
eredményességéért, hogy ne mulasszák el a 
határidőt és pályázzanak a címre. 

Új nemzetközi projektbe kapcsolódtunk be. 
Ennek témája „A Sportintegritás fejleszté-
se”. Célja az edzői szakma európai szintű 
elismertetése, a határokon átnyúló fenye-
getések (doppingvétség, fogadási csalás, 
nézőtéri erőszak) kezelése, az intolerancia 
és a rasszizmus elleni fellépés. A projekt 
első egyeztető megbeszélése 2018. február 
25-27 között volt Athénban. A Magyar Edzők 
Társaságát Horváth Rita és Dr. Petrovits 
László képviselték.

Budapest, 2018. március

Köpf Károly
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Portrék a sportból: legendák, edzők, vezetők ...

“... annál nagyobb dolog nincs, mint ha 
valaki a kezdetektől a világelsőségig 

vezeti a tanítványát ....”

Sávolt Attila
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Amire régen vártunk    

Sávolt Attila neve immár másodszor került 
az érdeklődés középpontjába. Előbb akkor, 
amikor versenyzőként jócskán benyomult a 
teniszezők ATP-ranglistáján a bűvös százas 
küszöbön belülre. Jókora szünetet követő-
en pedig az utóbbi egy-két évben, amikor az 
irányításával készülő Fucsovics Márton jutott 
el hasonló magasságokba. Itthon sikerült el-
érni és arra kérni, hogy a Magyar Edző című 
szakfolyóirat számára folytathassunk vele egy 
hosszabb beszélgetést.   

– Talán először arról kérdezném, Önnek mi-
lyen tapasztalatai voltak az edzőkkel kapcso-
latosan versenyzői pályafutása során?

Ezt még így soha senki nem kérdezte tő-
lem. Mindig is a Vasashoz tartoztam, talán 
6–7 éves lehettem, amikor Wágner Robinál 
tettem meg az első lépéseket, valamint a 
Körmöczy Zsuzsi néni edzője, Szöszi bácsi 
is tanított a legelején.  A Davis Kupa ka-
pitányokat nem számítva is volt legalább 
nyolc edzőm. A klubon belül volt egy olyan 
szisztéma, amely szerint 14 éves korig va-
laki, utána egy másik valaki a korosztályok 
edzője. Így ment ez mondjuk 18 éves koro-
mig, majd a profi éveim során is legalább 
négyen foglalkoztak velem. Aki egyértelmű-
en megtanított a technikai alapokra, az Kal-
már János volt neki köszönhettem például a 
legszebb és legjobb ütésemet az egykezes 
fonákot. Utána az utolsó éveim mesterét, 
Alberto Castellanit kell említenem, akitől 
2001 és 2003 között a Marcival kapcsola-
tos munkámhoz is a legtöbb tapasztalatot 
szereztem. A 150. helyről ő irányított arra 
a nagy áttörésre, amelynek révén elértem 
egyik nagy célomat, az első száz közé kerü-
lést. Vele mentem fel egészen a 68. helyig, 

amikor egy „többízületi gyulladásos” beteg-
ség sajnálatos módon, 27 éves koromban 
véget vetett a pályafutásomnak. Castellani 
nem egyszerűen csak a legtöbbet foglalko-
zott velem, hanem ő volt az egyetlen, aki a 
mentális tréningek fontosságát a gyakorlat-
ban is érvényre juttatta. 

– Milyen újításnak kellett jönnie ahhoz, hogy 
Castellanival korábban nem volt magassá-
gokba emelkedhessen?

Neki néhány hét elég volt ahhoz, hogy 
megadja a követendő irányt: milyen vál-
toztatásokra van szükség a játékomban 
ahhoz, hogy valóban nagyot tudjak előre 
lépni. Megnézett 4–5 meccsemet is, majd 
a lényegre térően kijelentette: ha eredmé-
nyesebb akarok lenni, akkor a korábbiaknál 
sokkal többet kell előre mennem a hálóhoz. 
Ez a változtatás igen gyorsan érdemi ered-
ményt hozott, hiszen 3–4 hónap alatt sike-
rült bekerülnöm az első száz közé. 

– Saját pályafutásáról utólag mérleget készít-
ve mennyire elégedett?

Egyértelmű, hogy a mai legjobb magyar já-
tékosokhoz képest sokkal nehezebb feltéte-
lek között kellett megvívnom a saját csatái-
mat. 14–15 éves koromtól egészen a junior 
korosztály végéig is már rengeteget utaztam 
egyedül. 1994-től, 18 éves koromtól számí-
tom magamat profi versenyzőnek és profi 
pályafutásom 60–70 százalékában egye-
dül, edző nélkül jártam végig a versenyeket. 
Mindenre magamnak kellett rájönnöm és 
ezeknek a zömmel mostoha körülmények 
között megszerzett tapasztalatoknak most 
igen nagy hasznát veszem a Marcival való 
együttműködés során. Bár voltak nagyon ne-
héz időszakaim is, a végső feladás egyetlen 
pillanatban sem jutott esdzembe.   

– Mikor gondolt először arra, hogy amikor 
majd befejezi, edzőként folytatja?

Inkább általánosságok szintjén jutottam arra 
a meggyőződésre, hogy mivel az egész éle-
tem a teniszről szólt, feltehetően a vissza-
vonulásomat követően továbbra is a sport-
ágban maradok. Még jó időben részt vettem 
többféle, az edzőség felé vezető képzésen, de 
a legkomolyabb benyomásokat az ATP több, 
hétvégeken tartott kurzusai tették rám.  

– Ki volt az első tanítványa, akit érdemes 
megemlíteni?

A szerb Pashanski 2006 nyarán keresett 
meg. Néhány hónap alatt látványos fejlő-
dést tudott felmutatni, öt verseny során a 
120. helyről a 80. helyre jött fel, ám a 2007-
es évre szóló megállapodást mégsem tud-
tuk tető alá hozni. Ő ugyanis azt akarta, hogy 
minden versenyre utazzak vele, ami legalább 
féléves távollétet jelentett volna. Ezt a csa-
ládi szavazás egyértelműen elutasította. A 
kisfiam akkor volt egy éves – semmiképpen 
nem akartam tőlük hónapokra elszakadni.

– Pashanski tehát „elrepült” – mihez fogott 
itthon, 2006-ban, a nagy magyar valóságban?

Elkezdtem egy teniszakadémia felépítését, 
illetve működtetését. 2009-ben ezt a vona-
lat azután fel kellett adnom, ami bennem 
egyfajta keserűséget váltott ki. Amikor ezt 
a munkámat ellehetetlenítették, akkor arra 
jutottam: ha itthon nincs szükség a szak-
tudásomra, akkor kiköltözünk Amerikába.  
2010 és 2014 között Floridában éltünk, 
ahol egy sportmenedzser cégnek kezdtem 
el több fronton is dolgozni. Vezetési és 
szervezési feladataim egyaránt voltak, ezek 
mellett foglalkoztam magántanítványokkal 
is. Ami az edzőséget illeti, mindig a junio-
rok, illetve felnőtt profik közé vágytam, mert 
úgy gondoltam, ezekben a korosztályokban 
van a legtöbb tapasztalatom. Hazafelé jövet 
még egy esztendőt ugyanennek a cégnek a 
barcelonai leányvállalatánál dolgoztam, de 
ez a projekt részemről félbemaradt, mert 
a család a Magyarországra történő vissza-
térés mellett döntött. Ez több lépcsőben, 
2015 novemberéig meg is történt. 

– Ekkor érte egy, a későbbieket döntően befo-
lyásoló megkeresés.

Így történt. Felhívott Joó Gyuri, aki több volt, 
mint egyszerű menedzser Marci életében. 
Nem is tudta, hogy mi már itthon vagyunk – 
mindenképpen személyes találkozást kért. 
Ha Joó György nincsen, a Marci pályafutása 
is egészen biztosan másként alakul. De azt 
is elmondanám, hogy ha nem ő keres meg, 
akkor valószínűleg nem vállalom el a Mar-
cival való foglalkozást.     
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– Hogyan tervezte a visszatérést követő idő-
szakot?

Egy kicsit pihenni akartam, reméltem, lesz 
egy könnyebb félévem. Attól nem féltem, 
hogy akár itthon, akár külföldön ne tudnék 
munkához jutni, mert ajánlataim folyamato-
san voltak már abban az időben is. Ám jött 
a Joó Gyuri telefonhívása, ami áthúzta az 
előzetes elképzeléseket. Ő úgy vélekedett, 
Marcinak ez az utolsó mentsvár. Joó Györ-
gyöt ismertem, laza, de folyamatos kapcso-
latban voltunk, és nagyra tartottam, amit 
Marciért éveken át elkövetett – bár nekem 
lett volna egy hasonló támogatóm annak 
idején. Marcit egyébként nem különöseb-
ben ismertem, 18 évesen voltunk egy hetet 
együtt Amerikában, ennyi. 

– Végül elvállalta. Mennyi időre volt szükség a 
kölcsönös megismeréshez?

Ez egy folyamatos tanulás mindkét fél ré-
szére, amely gyakorlatilag ma is tart. Még 
mindig vannak olyan dolgok, amelyekhez 
esetleg egy hónap elmúltával másként áll-
nék hozzá, mint előbb tettem. Ahhoz 2–3 
hónap is elég, hogy kiderüljön: az adott 
edző és versenyző tud-e egyáltalán együtt 
dolgozni vagy nem? Amikor átvettem, ő a 
250. volt a ranglistán, miközben sok „okos” 
ember mondogatta: Marcinak az első öt-
venben vagy százban kellene lennie. Én azt 
mondtam: 2015 decemberében tartsunk 
egy próbaidős, egy hónapos felkészülést, 

majd három hét Ausztrália után beszéljük 
meg a hogyan továbbot. A három versenyét 
követően azt mondtam: Fucsovics Marci 
220. helye fizikai állapota, mozgása, játékin-
telligenciája, taktikai érettsége alapján tel-
jesen reális. Ugyanannyi esélye volt bevere-
kednie magát az első százba, mint a 100 és 
220 közötti másik százhúsz játékosnak.  

– Milyen kritikus pontokat emelne ki az eddigi 
kétéves, közös munkából?

Legelsőként Marci szerény munkabíró képes-
ségét. Magam a rengeteg munkában hittem, 
és tőle is megköveteltem, ami az első 3–4 
hónapban nem ment könnyen. Szerintem 
ugyanis a minimum 4 órát azért kell min-
den délelőtt a pályán tölteni, mert csak így 
győzhet három nyert játszmára menő mecs-
cseken. Csak kellő fizikai alapokkal viselheti 
el fejben is ezt az edzésmennyiséget. Marci 
2016 elején olyan volt számomra, mint egy 
teniszező turista, semmiféle koncepciója 
nem volt sem edzésre, sem versenyzésre 
vonatkozóan. Minden ad hoc jelleggel ment 
nála, amit alapjaiban kellett megváltoztatni. 
Volt ugyan egy jó francia edzője korábban, 
de a tartós távollétet nem jól viselte – én 
magam is mindig azt szerettem volna, ha 
egy Taróczy Balázs vagy Kuhárszky Zoltán 
lett volna az edzőm, egy magyarországi 
biztos háttérrel, ide visszatérési lehetősé-
gekkel. De egyrészt ők vagy megfizethetet-
lenek voltak a számomra vagy pedig mindig 

foglaltak voltak, illetve itthon sem voltak 
adottak a minőségi edzésmunkához szüksé-
ges feltételek.  Számunkra ebben a Nemzeti 
Edzőközpont óriási segítséget jelent. 

– Feltehetően az eredmények csak fokozták 
Marci harci kedvét?

Természetesen! A hónapok múlásával, 
ahogy jöttek az eredmények, egyre jobban 
bízott abban, amit én elvártam tőle. 2016 
januárjában két évet tartottam szükséges-
nek az első százba kerüléshez, ami koráb-
ban sikerült és még korábban is megtörtén-
hetett volna, ha az ominózus térdsérülése 
több mint fél évig nem hátráltat bennünket. 

– Két évet prognosztizált, hamarabb sikerült a 
célt elérni. Milyen terveik vannak a jövőt illetően?

Nekünk mindig egyéves megállapodása-
ink voltak és most is egy évre köteleztem 
el magamat a szövetség és Marci felé. Én 
első fokon a szövetséggel vagyok szerződé-
ses viszonyban. Ami pedig a mindenkit ér-
deklő anyagi részt illeti, egy versenyzőnek 
különösen a 150. hely eléréséig igen nehéz 
a dolga, s akkor még mindig nem tud saját 
edzőt tartani, a nélkül pedig szinte kizárt a 
további előrelépés. Szerencsére a szövetség 
ezen a kritikus időszakon átsegítette Marcit.

– Mitől lesz valaki jó és sikeres edző ebben a 
sportágban?

Abból kell kiindulni, hogy minden játékos 
más és más. Nyitottnak kell lenni a válto-
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zások által felszínre kerülő, új szituációkra, 
amelyek új kérdéseket vethetnek fel. Fontos-
nak tartom a feltétel nélküli őszinteséget. Ő 
mindig tudta, tőlem mire számíthat és be is 
tudta fogadni az én olykor bántó keménysé-
gemet is. Nem mindenki képes felnőtt kor-
ban változtatásokra, Marci szerencsére egy 
jól irányítható személyiség, ami a tenisz-
pályán kimondott előnynek számít. Nem az 
a jó edző aki állandóan beszél. Sőt rosszul 
vagyok azoktól az edzőktől akik úgy hiszik, 
hogy attól tűnnek jelentősnek, hogy állan-
dóan mondaniuk kell valamit. Ahogy a mon-
dás szól: ”aki sokat beszél, keveset mond”. 
Én nem beszélek sokat sem edzésen sem a 
versenyeken a mérkőzések alatt, de amikor 
mondok valamit az fontos és jelentős. Marci 
pedig nagyon hallgat rám és nagyszerűen 
meg tudja valósítani ezeket a dolgokat.   

– Ön egyedül Marcival foglalkozik. Milyen 
szakemberek segítik az eredményességüket?

Egy jó kondícióedzőre mindenképpen szük-
ség van, ezt a feladatot Vaskó Balázs látja 
el, fantasztikus munkát végez ő is Marcival 
velünk nagyon jó összhangban. Mellette 
fontos az egy éve a szövetség által Szerbiá-
ból hozott fizikoterapeuta, Tanja Muser, aki 
Marcit minden edzést követően fél órán ke-
resztül kezelésbe veszi. Mindketten a válo-
gatottakkal is foglalkoznak, természetesen 
Marci elsőbbséget élvez.

– Mostanában egyre többet beszélnek az ét-
kezési szokások fontosságáról…    

Marcinak alapvetően nem rossz az étrendje, 
az újításoktól viszont sokáig húzódozott. Én 
nagyon hiszek abban, hogy az étkezésnek 
igenis komoly szerepe van. Marci ellenke-
zése reményeim szerint előbb-utóbb alább-
hagy majd egy orvosokból és étkezési szak-

emberekből álló csapat igyekezete révén. 
Erre most úgy néz ki van lehetőség. A tenisz-
ben akkora nagy a konkurencia, hogy megy-
győződésem szerint minden egyes, helyesen 
megválasztott puzzle-darab megfelelő beil-
lesztése további segítséget jelenthet.

– Az elmúlt két év során hány versenyre kísér-
te el tanítványát?

Megállapodásunk szerint évente tizenötször 
kellett volna utaznom, de ez a szám inkább 
kétszer huszonöt volt. Marci kimondottan 
igényli az edzője jelenlétét. Annak pedig kü-
lönösen örül, ha olyan tornán szerepel, ahol 
közvetlenül mögé tudok ülni. Szerencsére a 
merev szabályok enyhülőben vannak, az ATP 
is keresi a módját az edző-versenyző közöt-
ti, meccs közbeni kapcsolat könnyítésének.

– Mennyire jelentős az ellenfelek megfigyelése, 
illetve az edzőkkel való szakmai konzultáció?

Egyedül is, meg Marcival is gyakran figyel-
jük a leendő riválisok meccseit. Az edzők 
80 százaléka ma már az egykori verseny-
ző társaim közül kerül ki, akikkel abszolút 
őszintén lehet nagyon érdekes és értékes 
beszélgetéseket folytatni. Meggyőződésem 
egyébként, hogy a mérkőzések eredménye 
85–90 százalékban az edzéseken elvégzett 
munkát tükrözi vissza. Az adott mérkőzésen 
belül legfeljebb 10–15 százalékot lehet 
hozzátenni az edzésekről hozott felkészülés 
hatékonyságához. A mérkőzéseket a játékos 
az edzésen nyeri meg.

– Miként a játékosoknál, az edzőknél is van egy-
fajta hierarchia, vagy éppen konkrét rangsor?

Annál nagyobb dolog nincs, mint ha valaki a 
kezdetektől a világelsőségig vezeti a tanít-
ványát. Olyan nagyon kevés van, mint a Toni 
Nadal, aki a Rafael Nadalt nagybátyjaként 
négyéves kora óta mindmáig felkészíti-irá-

nyítja. Nekem egyébként a svéd Magnus 
Norman a példaképem, aki többek között 
Söderling, majd Wawrinka felkészülését 
irányította. Vele játékosként majd edzőként 
is igen jó kapcsolatot ápolok – rajta keresz-
tül jutottunk el a Wawrinkával volt közös 
edzésekre is. Ugyancsak a jó kapcsolataim 
eredménye, hogy tavaly Toni Nadal és Mag-
nus Norman is elfogadta a meghívásomat 
szövetséggel közösen itthon megrendezett 
nemzetközi edző továbbképző konferenciá-
ra. Ilyenből nagyon sokra lenne még szük-
ség itthon mert szakemberekből nagyon 
rosszul áll a magyar tenisz. Márpedig jó 
edzők nélkül nem lesznek jó játékosok.  

– Mire számít a 2018-as esztendő során?

A fő feladatunk az, hogy Marci megszilár-
dítsa helyét az első százban. A második év 
tapasztalatai intők számunkra, hiszen leg-
alább 10–15, olyan teniszezőt ismerünk, aki 
bekerült ugyan a TOP 100-ba, de a követke-
ző évben visszaesett akár a 150-ik pozícióig 
is. Úgy gondolom, Marci már eléggé meg-
szokta a fokozott mennyiségi és minőségi 
követelményeket ehhez a szinthez. Ha nem 
esik ki ebből az edzés és versenyritmusból 
sem mentálisan sem fizikálisan akkor reális 
esélye van megerősítenie az első százban a 
helyét. Ez a legfőbb célkitűzésünk.

Jocha Károly
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Összefoglaló

Kosárlabda sportágban a felnőttek mellett 
három utánpótlás korosztályban rendeznek 
Európa-bajnokságokat. Vizsgálatunk célja, 
hogy a 2017. évi női Európa-bajnokságok 
statisztikai mutatóinak összevetésével ki-
mutassuk a játék életkorral összefüggő 
változásait, fejlődési tendenciáit. Az ered-
mények azt mutatják, hogy az életkor nö-
vekedésével a mezőnyből a dobásbiztonság 
nő, de lassuló tendenciát mutat, az U20 és a 
felnőtt korosztály között már csak minimális 
eltérés mutatható ki. A mezőnymutatókban 
a dobószázalékok javulásával a lepattanó 
labdák száma egyre csökken, ahogy a szer-
zett és az eladott labdák száma is. A gólpasz-
szok és a faultok száma az életkorral nő, ami 
a játék szervezettebbé, tudatosabbá válását 
mutatja. Az eredmények ismeretében, a fel-
nőtt kosárlabdába történő zökkenőmentes 
átmenet érdekében az utánpótlásedzőknek 
nagy hangsúlyt kell fektetniük a játékhely-
zeteket modellező dobógyakorlatokra és a 
különböző játékhelyzetek gyakorlására.

Bevezetés

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség három 
utánpótlás korosztályban és felnőtteknek 
szervez hivatalos kontinensviadalokat. Az 
utánpótlás (U16, U18, U20) Európa-bajnok-
ságokon 16 csapat szerepel, minden csapat 
hét mérkőzést játszik, minden helyezésért 
folynak a küzdelmek. A felnőtt kontinens-
viadalon eltérő lebonyolítással szintén 16 
csapat vesz részt. A csoportban három mér-
kőzés után tizenkettőre csökken a létszám, 
a következő fordulóban pedig kialakul a 
legjobb nyolc mezőnye, a helyezésekért már 

csak ők játszanak tovább. Az első nyolc he-
lyért játszó csapatok közül a négy csoport-
győztes összesen hét, a másik négy nyolc 
találkozót vív.

A kosárlabda sportág már utánpótlás szin-
ten is rendkívül fizikális, az erősebb testfel-
építésű, jobb kondicionális képességekkel 
rendelkező játékosok sikeresebbek a pályán 
(Erčulj et al. 2010; Klusemann et al, 2013). 
Ebből adódóan a szakvezetők a válogatás 
során előnyben részesítik azokat a játéko-
sokat, akik megfelelnek a játék támasztotta 
fizikai követelményeknek. 

A lányok a fiúknál biológiailag korábban ér-
nek, 16 éves korukra többnyire elérik a vég-
leges testmagasságukat 18 évesen pedig 
az egyéb testi paraméterekben is felnőtté 
válnak (Bodzsár, 2003). Minden bizonnyal ez 
is szerepet játszik abban, hogy a női felnőtt 
mezőnyben a férfiakhoz képest fiatalabb 
életkorban jelennek meg a játékosok. A 20 
évesek között zömében olyan játékosok sze-
repelnek, akik a klubjukban a felnőtt csapat 
keretéhez tartoznak, sőt nem egy játékos 
már tagja hazája felnőtt válogatottjának 
is. A 18 évesek között sem ritka a felnőtt 
korosztályban edződő játékos, a 16 évesek 
közül azonban még csak kevesen verse-
nyeznek felnőttek között. A 2017-es U18-as 
EB-re nevezett női válogatottunk 12 játéko-
sa közül mindössze kettő nem volt tagja a 
megelőző szezonban NBI/A csoportos csa-
pat keretének, az azonos korosztályú férfi 
válogatottnak ezzel szemben egyetlenegy A 
csoportos játékosa sem volt. 

A korosztályos csapatokban jellemzően két 
évjárat játékosai szerepelnek, a játékosok 
tehát egy viszonylag szűk keretből kerülnek 

kiválasztásra. A csapatokban így olyan játé-
kosok is szerepelhetnek, akiknek jövője nem 
feltétlenül ígéretes a felnőtt kosárlabdázás 
elitjében, de a szűkös válogatási lehetősé-
gek miatt a csapatba kerülhetnek. A felnőtt 
válogatottak ezzel ellentétben több korosz-
tályból állnak és valóban az ország legjobb-
jai alkotják. 

A statisztikai mutatókat az eredményesség 
objektív mutatóinak tekinthetjük, melyek 
alkalmasak az egyének és a csapat teljesít-
ményére vonatkozóan is információt nyúj-
tani. Korántsem kizárólagosak azonban, 
mivel a játék sok olyan elemet tartalmaz, 
melyek rendkívül fontosak, de nem regiszt-
rálhatóak a statisztikában (pl. egyéni véde-
kezés, elzárások, egyéb taktikai feladatok 
megoldásai stb.). Hiányosságai ellenére a 
mérkőzésstatisztika megfelelő kiindulópont 
a teljesítmény értékelésére, a különböző 
korosztályok statisztikai mutatóinak össze-
hasonlításával képet kaphatunk a női kosár-
labda sajátosságairól, fejlődési tendenciái-
ról, életkorral összefüggő változásairól.

Kosárlabda sportágban a felnőttek mellett három utánpótlás korosztályban  
rendeznek Európa-bajnokságokat. Vizsgálatunk célja, hogy a 2017. évi női  
Európa-bajnokságok statisztikai mutatóinak összevetésével kimutassuk a  

játék életkorral összefüggő változásait, fejlődési tendenciáit. 

Edzők írták
A női korosztályos és felnőtt kosárlabda Európa-bajnok-
ságok statisztikai mutatóinak összehasonlító vizsgálata

Balogh Judit
Testnevelési Egyetem/Újbuda Kosárlabda Akadémia
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Az eladott labdák (és így a szerzett labdák) 
száma az életkor előrehaladtával csökken; 
ahogy a játék szervezettebbé válik, a játé-
kosok jobb döntéseket hoznak, és kevesebb 
hibával kivitelezik azokat. Sampaio és mun-
katársai (2005) is hasonló eredményre ju-
tottak korábbi vizsgálataikban a felnőtt és 
utánpótlás világbajnokságok mérkőzés sta-
tisztikáit elemezve.

A gólpasszok száma az U16-os korosztályban 
a legalacsonyabb, a 20 éveseknél a legmaga-
sabb, számuk a különböző korosztályokban 
a mérkőzés tétjétől függetlenül viszonylag 
stabil. A dobószázalékok tükrében elképzel-
hető, hogy a 16 és a 18 év alatti korosztá-
lyokban a játékosok ugyanannyiszor, vagy 
akár többször is helyzetbe hozzák társaikat, 
mint a felsőbb korosztályokban, csak mivel 
a befejezésbe hiba csúszik, ezért az gólpasz-
szként nem jelenik meg a statisztikában.

Feltehetően a taktikai faultok tudatos alkal-
mazásának, valamint a játék kiegyensúlyo-
zottabbá válásának köszönhetően követnek 
el több személyi hibát (faultot) az időseb-
bek, mint a fiatalabbak.

után már kevésbé kifejezetten. A hárompon-
tos dobások esetében ez a linearitás teljes 
mértékben nem mutatható ki, a szoros mér-
kőzéseken a felnőttek a 20 éveseknél rosz-
szabbul céloznak, a legjobb 8 között pedig a 
18 évesek esetében mutatkozik visszaesés.

A büntetődobás az egyetlen zárt elem a ko-
sárlabdázásban, vagyis a körülményektől (já-
tékhelyzet, védők) függetlenül hajtják végre 
a játékosok. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a büntetődobás eredményessége válto-
zik leginkább 16 éves kor után, 18 éves korra 
viszont stabilizálódik, a további korosztá-
lyokban már nem javul tovább, habár nagy 
tét esetén az idősebbek jobban teljesítenek. 

A dobáshatékonyság növekedésével a le-
pattanó labdák száma értelemszerűen csök-
ken, ez jól megfigyelhető a 2. táblázatban. A 
támadólepattanó labdák számának csökke-
nése kifejezettebb, mint a védőlepattanó-
ké, ez összefüggésben lehet azzal, hogy az 
idősebb korosztályokban a könnyű kosarak 
elkerülése fontosabbá válik, a játékosok in-
kább a visszafutást választják a bizonytalan 
támadólepattanó helyett.

Módszer

A FIBA szabályzatának értelmében minden 
mérkőzésről online is elérhető hivatalos 
statisztika készül, melyekből az alábbi mu-
tatókat vizsgáltuk: mezőnydobás kísérletek, 
mezőnydobások százaléka, kétpontos dobó-
százalék, hárompontos dobószázalék, bün-
tető dobószázalék, támadó lepattanó, védő 
lepattanó, összes lepattanó, gólpassz, eladott 
labda, szerzett labda, személyi hiba (fault), A 
kutatáshoz a hivatalos statisztikákat használ-
tuk, a 2017-es Európa-bajnokságok összesen 
208 mérkőzésének adatait táblázatban rög-
zítettük. Az adatokat az összes mérkőzésre, 
a szoros mérkőzésekre és a legjobb nyolc 
közötti találkozókra is összesítettük. Az ösz-
szes mérkőzések között a gyengébb csapatok 
is szerepelnek, esetenként nagy különbségű 
végeredményekkel. Ezek a találkozók tor-
zíthatják a kapott eredményeket, mivel az 
erősebb csapatok nem feltétlenül fektetnek 
nagy energiákat a mérkőzés megnyerésébe, 
ezért a szoros és a legjobb 8 csapat között 
játszott mérkőzéseket külön is elemeztük.

Eredmények és megbeszélés

Ahogy az az 1. táblázatban is látszik, a leg-
több pontot minden mérkőzéstípusban az 
U20-as korosztály dobta, a legkevesebbet 
pedig a 16 év alattiak; a két kategória közti 
különbség a legjobb nyolc csapat között a tíz 
pontot is eléri. A 16 év alattiak még sok hibá-
val játszanak, dobásbiztonságuk nem éri el az 
idősebbekét. Az U20-ban ezzel szemben már 
gyakorlott, felnőttek közt versenyző, szelek-
tálódott játékosok szerepelnek, de a korosz-
tályos megkötés miatt a felnőtt mezőnyhöz 
képest kisebb ellenállással találkoznak.

A mezőnydobás kísérletek számában nincs je-
lentős különbség (ahogy a két- és hárompon-
tos, valamint a büntetődobások számában 
sem), de érdekes módon a felnőttek kísérlik 
meg a legkevesebb rádobást. Valószínűleg ők 
szelektálnak a legjobban a dobások között, 
ill. erősebben kontrollálják a játék tempóját. 
Az is szerepet játszik, hogy a felnőttek tu-
datosan alkalmazzák a személyi hibákat az 
ellenfél megállítására, ehhez a korosztályos 
játékosok még nem elég rutinosak.

A dobószázalékokat vizsgálva megállapítható, 
hogy folyamatos a fejlődés, az idősebb korosz-
tályok jobb százalékkal értékesítik helyzetei-
ket, mivel az életkorral nő a rutin, szélesedik 
a taktikai repertoár, javul az összjáték, a hely-
zetfelismerés és a helyzetkihasználás.

Az életkor növekedésével a kétpontos do-
bások pontosabbá válnak, 16 és 20 éves 
kor között nagyobb mértékben, 20 éves kor 

1. táblázat   Dobásmutatók átlagai az Európa-bajnokságok mérkőzésein

2. táblázat   Mezőnymutatók átlagai az Európa-bajnokságok mérkőzésein
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Következtetések

A legtehetségesebb női kosárlabdázók 18 
évesen gyakran már felnőtt csapatokban 
edződnek, 20 évesen pedig már többnyire 
felnőtt korosztályban játszanak. A 16 évesek-
ről mindez nem mondható el, közülük csak 
a legkiemelkedőbbek tagjai felnőtt keretek-
nek. Ebből következően az U16-os korosztály 
játéka – bár hasonlít a felnőtt kosárlabdához 
– még sok pontatlanságot tartalmaz, az U18 
és különösen az U20 viszont már nagy ha-
sonlóságot mutat a felnőtt kosárlabdával.

Pontátlagban és mezőnydobás-kísérletben 
az U20-as korosztály kiemelkedik, a többi 
korosztályt tekintve a dobott pontok szá-
ma nő, a mezőnydobás-kísérletek száma 
viszont csökken. Az összes mérkőzést ele-
mezve az életkor növekedésével dobáspon-
tosságban folyamatos, de egyre csökkenő 
mértékű javulás figyelhető meg. Az U20-as 
és a felnőtt korosztály között már csak mini-
mális különbség mutatható ki, sőt, a szoros 
mérkőzéseken az U20-as korosztály játéko-
sai távolról pontosabban céloztak. A bün-
tetődobások eredményességében az U16-
osok maradnak el, a többi korosztályban a 
mérkőzés tétjétől függően meglehetősen 
hektikus képet mutat. 

Az összes mérkőzés mezőnymutatóit vizs-
gálva az életkor növekedésével a lepat-
tanók, a szerzett és az eladott labdák szá-
mában is folyamatos csökkenés figyelhető 
meg, míg a faultok és a gólpasszok száma  
 

nő. A gólpasszok számában az U20 kiemel-
kedik a korosztályok közül, az adatok szerint 
ők játsszák a leglátványosabb játékot. 

A statisztikai elemzés eredményei azt mu-
tatják, hogy az évek során a játék ponto-
sabbá, érettebbé válik, fokozatosan közelít 
a felnőtt kosárlabdához. A női kosárlabdá-
zóknak az U18-as korosztály végére el kell 
érniük azt a fizikális, mentális, pszichés, 
technikai és taktikai felkészültséget, mely 
a felnőtt korosztályba lépést zökkenőmen-
tessé teszi (Balyi et al. 2013). Vizsgálatunk 
egyezést mutat Klusemann (2012) megálla-
pításaival, mely szerint a fiatal női játéko-
soknak elsősorban dobásbiztonságban és 
labdabiztosságban kell fejlődniük ahhoz, 
hogy a felnőtt mezőnyben is megállják a 
helyüket. Ennek tükrében, az életkor (és az 
edzéséletkor) előrehaladtával a korosztá-
lyos edzőknek az edzéseken nagy hangsúlyt 
kell fektetniük a különböző játékhelyzetek 
gyakorlására és a játékhelyzeteket model-
lező dobógyakorlatokra.
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A KSI SE Judo Szakosztálya az elmúlt 10 
évben is parádés teljesítményt nyújtott 
nemzetközi- és hazai szinten egyaránt, amit 
a Magyar Judo Szövetség (továbbiakban: 
MJSZ) a számok nyelvén – az előre megha-
tározott eredményeket pontértékre váltja 
- évről-évre az „egyesületi rangsor” kihirde-
tésekor hoz nyilvánosságra. 

Az éves pontszámítás egy előre determinált 
az MJSZ Versenysport Bizottsága által java-
solt és az MJSZ Elnöksége által elfogadott 
szisztéma alapján zajlik.

Szakosztályunk méltán lehet büszke arra a 
tényre, hogy a tárgyalt időszakban mindig 
10.000 pont felett teljesített. Ezzel a 10 
éves összteljesítménnyel rendkívül sikeres 
és komoly tradíciókkal rendelkező egyesü-
leteket sikerült megelőzni egy alapvetően 
utánpótlás-nevelésre szakosodott klubnak.

Az elismerésre méltó nemzetközi- és hazai 
produkció hátterében egy rendkívül szisz-
tematikus és magas szintű szakmai munka 
áll, melyre a jövőben is nyugodt szívvel tá-
maszkodhat a magyar judo társadalom.

A sikereket dr. Hetényi Antal Gábor (mester-
edző) vezetése alatt működő szakosztály a kö-
vetkező edzői stábbal érte el: Pánczél Gábor 
(mesteredző), Preiszler Gábor (szakedző), Hor-
váth István Dávid (szakedző), Szombat Attila 
(szakedző), Gosztonyi Zsolt (szakedző).

Dr. Hetényi Antal Gábor személyében egykori 
olimpiai V. helyezett koordinálja a szakosztályt, 
aki egy élet bölcsességével, tapasztalatával és 
magas szintű szakmai tudásával segíti kollé-
gái munkáját, akik egy „feladásos rendszerben” 
gondozzák a rájuk bízott judokákat.

„... a KSI SE Judo Szakosztálya az elmúlt 10 évben is  
parádés teljesítményt nyújtott ...”

Edzők írták
A KSI SE Judo Szakosztályának teljesítménye 

2008-tól 2017-ig
Horváth István Dávid

szakedző, KSI SE Judo Szakosztály
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Az edzői hierarchia csúcsán Pánczél Gá-
bor áll, aki egy rendkívül kreatív, innovatív 
és impulzív szakember. Joó Abigél és Tóth 
Krisztián trénere, több mint 20 éve „gyártja” 
a nemzetközi eredményeket. Gábor nagyon 
nyitott az állandóan fejlődő edzésmódsze-
rekre és rendszeresen veszi igénybe az el-
engedhetetlen sporttudományos hátteret, 
illetve más sportágak mozgásanyagát.

Preiszler Gábor – 2016 decembere óta - már 
nem tagja az edzői stábnak, hiszen sportve-
zetői pályára lépett, jelenleg Ő a KSI SE al-
elnöke. Személyében egy nagyon tapasztalt 
és a judo társadalomban elismert szakem-
ber vált ki az edzői csapatból. 

Horváth István Dávid (a cikk írója) a team 
legfiatalabb tagja, akinek jelenlegi felada-
ta elsősorban a serdülő- és ifjúsági korú 
versenyzők oktatása és nevelése, majd to-
vábbadása Pánczél Gábornak. Tóth Krisz-
tián nevelőedzőjének szakmai munkáját 3 
ifjúsági világbajnokságon elért ezüstérem 
(Tóth Krisztián, Mihalovits Kincső, Tóth Fan-
ni) fémjelzi.

Szombat Attila serdülő korig foglalkozik, 
immáron 25 éve a gyerekekkel. Lelkiisme-
retes munkájának köszönhetően kezei alól 
került ki és később futott be nemzetközi 
karriert Joó Abigél és Maros Barbara. Attila 
munkáját tavaly január óta egy volt tanítvá-
nyunk, Heim Péter segíti.

Gosztonyi Zsolt „külsős” kolléga, akinek fő 
feladata Varga Brigitta „gardírozása”. Fel-
adatát remekül látja el, hiszen Brigi 2017-
ben ifjúsági világbajnok lett és a győri 
EYOF-on is a bronzéremig menetelt.

Reméljük, hogy kiemelkedő eredményeinkkel 
rászolgáltunk arra, hogy továbbra is élvezzük 
a Főhatóság (EMMI) és az MJSZ bizalmát. 

A tárgyalt időszak legeredményesebb ver-
senyzői ABC sorrendben (minimum 1 egyéni 
Eb, vagy VB érem): Baczkó Bernadett, Joó Abi-
gél, Maros Barbara, Mihalovits Kincső, Tóth 
Fanni, Tóth Krisztián, Varga Brigitta.

A mellékelt táblázatban minden olyan egye-
sület szerepel, amely a tárgyalt időszak leg-
alább egyik esztendejében elérte az 1.000 
pontos „álomhatárt”.
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Edzői pályám kezdetén döntő jelentőséget 
tulajdonítottam a sportágbeli gyakorlati 
ismeretek növelésének, valamint az edzői 
munkához elengedhetetlenül kötelező és 
elvárt elméleti ismeretek elsajátításának.

Rövid aktív versenyzői éveim alatt remek 
edzőkkel hozott össze a sors a labdarúgás és 
a kézilabdázás területén egyaránt. A legfonto-
sabb, amit mindegyiküknél megtapasztalhat-
tam, hogy a leglényegesebb a játékossal való 
kapcsolat kialakítása. Ennek lényege az, hogy 
a tekintély megtartásával egyidejűleg olyan 
közvetlen kontaktus jöjjön létre, melyre építve 
a gyerek, a játékos kettőzött erővel hajtja vég-
re a feladatokat. Ugyancsak meghatározó elem 
az érthető és a lényeget kiemelő hibajavítás. 
A helyezkedés, a dobások – rúgások– helyes 
végrehajtása a pontosság egyik előfeltétele, 
ami a társak helyzetbehozásánál, valamint a 
gól elérésében játszik fontos szerepet. A ka-
pus esetében persze a legfontosabb a helyez-
kedés és a kapcsolat a védőkkel. Rendkívüli 
hasonlóságot tapasztaltam mestereimnél a 
következetesség terén. A gyerek fejlődése 
szempontjából lényeges, hogy ne kapjon egy-
egy feladatnál ellentétes ismeretet, amely za-
vart okozhat a gyakorlásban, az elsajátításban. 
Ezek főleg technikai és taktikai gyakorlatokkal 
összefüggő tapasztalatok voltak.

A másik lényeges és talán még fontosabb ta-
pasztalatom az emberi magatartás, a szemé-
lyes példamutatás, az őszinte beszéd elvárá-
sa oda-vissza alapon. Még ma is boldogan 
emlékszem vissza mindannyiukra, ahogy 
jó pedagógiai érzékük révén – emberként 
kezelve minket – a kapott feladatokat fára-
dásig képesek voltunk csinálni. Nem tudtak 
olyat kérni, amit ne hajtottunk volna végre, 
akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken. 
Majd az értékelésnél kitértek a részletekre, 
a kritika szinte minden esetben a fejlődé-

sünket szolgálta. Elmondhatom, ezeket a 
tulajdonságokat sikerült átvennem, és edzői 
pályám valamennyi állomásán megvalósíta-
nom. Ezt igazolja vissza egy volt kézilabdázó 
hölgy évtizedek múltán közzétett mondása a 
világhálón, melyen egyébként több száz volt 
játékosommal tartom a kapcsolatot. Az illető 
a következőt írta: „Azt tudja, hogy maga gyil-
kos volt az edzésen a feladatok végrehajtá-
sánál, de mindég ember tudott maradni?!” Ez 
számomra az egyik legnagyobb elismerés, 
melyre még visszatérek az egyesületeknél, 
a különböző korosztályok sajátosságaival 
kapcsolatban szerzett tapasztalataimnál.
Döntő az elméletek elsajátítása. Úgy gondo-
lom, ennyi év után szereztem olyan tapasz-
talati ismereteket, melyek alapján megálla-

píthatom, hogy több világklasszis játékosunk 
azért nem lett hasonlóan sikeres edző, mert 
saját képességeire támaszkodva, háttérbe szo-
rította az elméleti ismeretek fontosságát. Ők 
a kézilabdázás technikájánál saját született 
tehetségükből kiindulva nem minden eset-
ben tudták megérteni és ennek megfelelően 
a helyes módszert alkalmazni a gyerek, a játé-
kos képzésénél. A leglényegesebb problémát 
azonban a pedagógiai és pszichológiai isme-
retek hiányában, illetve az ott tanultak figyel-
men kívül hagyásában látom. Nem véletlen, 
hogy amikor Nádori Pali bácsinak igent mond-
tam a Bp. Spartacus leány serdülőcsapatának 
irányítására, eldöntöttem, minden alkalmat 
megragadok a tanulásra, az elméleti és gya-
korlati ismeretek elsajátítására a szervezett 

Rupnik Károly pályafutását labdarúgóként kezdte, de végül a kézilabdánál kötött 
ki. Először edző volt, majd bekapcsolódott a Magyar Kézilabda Szövetség  

munkájába és hosszú évtizedekig a szövetség nélkülözhetetlen mindenese volt.  
A lenti írást „Hat évtized a sport vonzásában” című visszaemlékezéséből vettük.

Edzők írták
Ismeretek szerzése gyakorlatban és elméletben

Rupnik Károly
Magyar Kézilabda Szövetség Edzőbizottság nyugalmazott sportmunkatársa
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oktatás terén, és a kiváló edzők tréningjeinek, 
mérkőzéseinek látogatására egyaránt. 

A sors kegyeltjének éreztem magam, ami-
ért a huszadik születésnapomat elhagyva 
ilyen feladathoz jutottam az ország akkor 
legjobb, legeredményesebb kézilabda-szak-
osztályánál. Bár az elmúlt évtizedek során 
Pali bácsival voltak kellemetlen helyzeteim 
is, mégsem tudtam rá haragudni, mert nél-
küle nem valószínű, hogy ma ennyi sikeres 
eseményre, eredményre tekinthetnék visz-
sza. Még ma is tartjuk a kapcsolatot, s mi 
más lehetne a téma közöttünk, mint a ké-
zilabdázás, szeretett sportágunk múltja, ne-
héz napjait élő jelene és persze jövője.

Az első szervezett oktatás a József Attila 
Szabadegyetem Gyermeklélektan szemesz-
tere volt. Hétfői napokon a Múzeum kör-
úti egyetem nagy előadótermében, szinte 
minden alkalommal teltház mellett, kiváló 
előadók szavait –ahogy mondani szokás – 
tátott szájjal hallgattuk. Megvolt az alap, 
hogy aztán kedden és csütörtökön miként 
mondjam el a feladatokat –melyeket Cséfay 
Sanyi bácsitól már volt szerencsém látni, 
vagy ahogyan azokat Pfeiffer Jani vagy Hor-
váth Jenő végrehajtották– úgy, hogy azokat 
a lányok értsék és csinálják.

Szintén a szerencsének tulajdonítom, hogy 
a segédedzői tanfolyamon Vargáné Csicsai 

Katalin, majd a középfokú edzői kurzuson 
Varga Jenő volt a tanfolyamvezetőm. Vargá-
né a Postás SE tizenegyszeres nagypályás 
bajnokcsapata, valamint a válogatott kapusa 
volt, és nem utolsósorban a Testnevelési Fő-
iskola tanára, aki a Pedagógiai alapismeretek 
tankönyv szerzőjeként is letette a névjegyét. 
Varga Jenőt, úgy gondolom, egyetlen kézilab-
dázást ismerő sportembernek sem kell be-
mutatni. Szintén a TF tanáraként a Játéktan-
szék vezetője, valamint a bajnok Bp. Honvéd 
férfi csapatának volt akkor az edzője. Kiváló 
szakember és pedagógus egy személyben, aki 
nagy tiszteletnek örvendett a kézilabdás ber-
kekben. Rengeteget tanultunk, tanultam tőle. 
Alkotóereje teljében bekövetkezett, szinte fia-
talkori halálával nagy veszteség érte a sport-
ágat. E két tanfolyam elvégzését követően, 
már 23 évesen, 1960-ban szakképzett edző-
ként oktathattam a serdülőcsapat játékosait.

Már az ifik edzője voltam, s a bajnok felnőtt 
csapatban több saját nevelésű játékosom is 
szóhoz jutott, amikor 1968-ban jelentkez-
tem a Testnevelési Főiskola levelező szak-
edzői szakára. Egy félév teljesítése után – 
munkahelyi problémák miatt – halasztanom 
kellett, így csak 1974-ben sikerült a dip-
lomát megszereznem. Ez az időszak aztán 
többszörösen igazolta azon hitvallásomat, 
hogy kiemelkedő elméleti ismeretek nél-
kül a gyakorlatot nem lehet eredményesen 
oktatni. Csak ismétlésekbe bocsátkozom, de 
feltétlenül ekkor igazolódott be számomra 
igazán, hogy mit is jelent az oktató, a tanár 
személye, ismeretei az adott témában és az 
előadói képessége, mellyel a hallgatót az 
átszellemültségig képes órákon át lekötni. 
Mert Nádori László, Kiss Jenő és Gombócz 
János ilyen volt, hogy csak a legjobbakat 
említsem. Szerencsém, hogy a sors kegyelt-
jeként hallgathattam őket, és állítom, elért 
eredményeim többségét a tőlük tanultak 
alapján értem, érhettem el. Nádori László, 
többek között az edzéselmélet professzora-

ként, a legapróbb részletekig képes volt a 
legkorszerűbb ismereteket érthetően átad-
ni nekünk. Megfigyelőkészsége, képessége 
számtalan sztorit eredményezett, melyeket 
sokunk őriz. Az iránta érzett tisztelet ugyan-
akkor nem engedi, hogy le is írjam ezeket. 
Kiss Jenő, a pszichológia professzora olyan 
intelmekkel látott el minket az elméleti 
ismereteken kívül, melyeket a mindennapi 
munkában rendszeresen hasznosítani tud-
tam. Csak egy konkrét mondatát említeném: 
„Soha ne mondd a gyereknek, hogy hülye 
vagy fiam, ha valamit rosszul csinált.”

Igen, a hiba kijavítását is a pozitívumok-
ra kell építeni – tanultuk meg tőle. Ha azt 
mondod, hülye vagy, fiam, várható hogy egy 
következő hibánál azt mondja a saját gyere-
ked is, hogy mit vársz tőlem apa, hiszen te 
mondtad, hogy hülye vagyok. Ez a megfon-
tolás vezérelt engem is abban, hogy egy-egy 
hibás végrehajtásnál visszautaltam a játé-
kos egy korábbi jó megoldására, mondván, 
miért nem úgy csináltad most is, mint ami-
kor gólt tudtál dobni hasonló helyzetben. 
És elmagyaráztam a helyes mozdulatot, azt, 
hogy mi volt a hiba a kritizált helyzetnél. 
A Kiss Jenő által elmondottak elsajátítása 
vezetett oda, hogy munkám során szinte 
ránézésre vagy rövid szóváltás után meg 
tudtam állapítani, hogy aznap milyen álla-
potban van a játékosom, mire képes egy-
egy feladat megvalósításában. Számtalan 
emléket őrzök játékosaimmal kapcsolatban, 
és majd idézek is, amikor a csapatoknál el-
töltött évekhez érek. Idekívánkozik a Gom-
bócz János által előadott pedagógiai isme-
retek sokasága is, aki a legtöbb gyakorlati 
példát tárta elénk, melyek aztán vissza is 
köszöntek munkánk során. Jó volt emlékez-
ni az általa elmondottakra, mert így azonnal 
tudtam, mit kell cselekednem, s az esetek 
többségében sikerrel is jártam.

Az e fejezetben elmondottak alakították ki 
bennem azt a megállapítást, melyet min-
denkivel szemben vallottam, bizonyítottan 
állítottam és állítok, hogy egy edző sikerei-
nek több mint 50%-át teszi ki a pedagógiai 
és pszichológiai ismeretek helyes alkalma-
zása, és csupán 30 % a sportági technika 
és taktika, amit tehetsége, képességei és 
készségei révén minden bizonnyal produ-
kálni is tud a játékos. Azt azonban, hogy ezt 
akkor és úgy tegye, ahogy a feladat, az edző 
által diktált elvárások megkövetelik, az már 
motiváltság, elkötelezettség, fegyelem kér-
dése, és ez a tudás a pedagógiai és a pszi-
chológiai tanulmányok révén kerül az edző 
birtokába, melyet szintén ezen tudományok 
ismeretében tud alkalmazni is.
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In Memoriam
Szalay Gyöngyi  

 

 (1968 – 2017)

2017. december 30-án 49 éves korában elhunyt 
Szalay Gyöngyi olimpiai bronzérmes, hétszeres 
csapatvilágbajnok párbajtőröző.
Az 1990-es évek női párbajtőr aranycsapatának 
meghatározó tagja az esztendő utolsó előtti 
napján szülőhelyén, egy tapolcai közéleti ese-
ményen lett rosszul, és a gyors beavatkozás elle-
nére sem tudták megmenteni az életét.
Ezek a kegyetlen, szikár tények. A Szalay Gyön-
gyit jól ismerők - szerencsésnek mondhatom 
magam, mert pályafutását végigkövetve én is 
közéjük tartoztam – számára a megdöbbentő hír 
mögött ott van egy szeretetre méltó ember. 
Szalay Gyöngyi a ma már szinte ismeretlen 
klubhűség példája is volt: egyetlen klubban, 
Tapolcán, egyetlen edző, Borosné Eitner Kinga 
irányításával érte el sikereit. „Tízéves koromban, 
1978-ban kezdtem el tőrözni, s 1981-ben úttö-
rő olimpiát nyertem. Azt hiszem, ekkor figyeltek 
fel rám. A felnőtt válogatottba 1988-ban kaptam 
meghívót, akkor már tudtuk, hogy az 1989-es vi-
lágbajnokság műsorán szerepel a női párbajtőr, s 
edzőmmel, Borosné Eitner Kingával arra gondol-

tunk, meg kell próbálni. A tőrben sűrű volt a me-
zőny” – nyilatkoztad egykor a kezdetekről, aztán 
a magyar női párbajtőr-aranycsapat meghatározó 
alakja lettél. Az egyedüli, aki 1989 és 1999 között 
mind a hét alkalommal tagja volt a világbajnoki 
aranyérmes válogatottnak. 
Az 1995-ös hágai világbajnokságon a csapat-
arany mellé egyéniben ezüstérmet szereztél, s 
amikor sikered után a városban sétálgatva be-
szélgettünk, már a következő évi olimpia is szóba 
került. Vagyis Atlanta, a női párbajtőr ötkarikás 
bemutatkozása. Szerettél volna éremmel haza-
térni, hogy rád is büszkék legyenek, mint Csermák 
József kalapácsvetőre, aki aranyérmet hozott a 
tapolcaiaknak 1952-ben Helsinkiből. 
Vágyad teljesült, bronzérmet nyertél Atlantában. 
És rád is büszke volt Tapolca, igaz, már korábban 
is az volt. Az a város, amely a vívás mellett a min-
dened volt, és eszedbe se jutott elhagyni, fővárosi 
klubhoz szerződni. Pedig fárasztó volt az ingázás, a 
budapesti keretedzésekre, majd utána késő este a 
hazautazás Tapolcára, mestereddel, Kingával
„Fárasztó, de megszoktam már. És be akarom bizo-

nyítani, hogy vidékről is lehet valaki sikeres válo-
gatott versenyző” – mondtad akkor is, amikor egy 
kora nyári, versenymentes hétvégén a vendégetek 
lehettem Tapolcán, és megmutattad a kedvenc 
helyeidet, csónakáztunk a Tavas-barlangban.
Arról is beszéltél már akkor, hogy a pályafutásod 
végén edzőként Tapolcán dolgozol majd tovább, 
mert a vidéki vívásért akarsz tevékenykedni.  
Legnevesebb tanítványod, Siklósi Gergely pályáját 
19 éves koráig segítetted, irányításoddal korosz-
tályos Európa-bajnok és világbajnoki érmes lett.
Legutóbb - akkor még nem tudtam, hogy utoljára 
- a november végi országos bajnokságon talál-
koztunk. Mosolyogtál, kedves voltál, mint mindig, 
váltottunk néhány szót, aztán siettél a tanítvá-
nyaidhoz, akik rajongtak érted. 
Ki tudja, hány gyerkőccel szerettetted volna meg 
a vívást, hányat vezettél volna az olimpiai dobo-
góig, ha…

Gyöngyi, nyugodj békében!

Füredi Marianne
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A Coach Sport Integrity néven elfogadott 
590595-EPP-1-2017-1-EL-SPO-SCP sz. 2 
éves Európai Unió által támogatott projekt 
az edzők számára megvalósuló képzés fej-
lesztésére valósul meg a sport integritásról. 
A Projekt 2018-2020 között kerül lebonyolí-
tásra 8 európai ország részvételével. A kon-
zorcium résztvevői egyetemi partnerekből és 
sportszervezetek képviselőiből tevődik össze: 

1. A főpályázó, egyben koordinátor thes-
saloniki Arisztotelész Egyetem (Görög-
ország);

2. A sheffieldi Hallam Egyetem (Egyesült 
Királyság);

3. A Nemzeti Testnevelési és Sport Egye-
tem (Bukarest, Románia) ;

4. Képzési és oktatási szolgáltatásokon 
keresztül a sport átláthatóságával fog-
lalkozó civil szervezet, a KEA Fair Play 
Code Hellas (Görögország, Athén);

5. A Nemzetközi Edzői Tanács (Leeds, 
Egyesült Királyság);

6. A Magyar Edzők Társasága (Budapest, 
Magyarország);

7. A Portugál Edzők Konföderációja (Lisz-
szabon, Portugália);

8. A Finn Edzők Szövetsége (Professional 
Coaches of Finland);

Az első, kick-off tanácskozásra Athénban ke-
rült sor 2018. február 25–27. között, melyen 
a partnerszervezetek közösen áttekintették 
és egyeztették a projekt célját, részletes 
munkatervét és az azzal kapcsolatos felada-
tokat. Tisztázásra kerültek a munkafeltéte-
lek, a szükséges inputok és az előállítandó 
outputok.

A projekt - képviselve a sport pozitív társa-
dalmi és etikai értékeit - külön figyelmet 
szentel arra, hogy az edzőket mindennap 
érintő aggodalmakkal foglalkozzon, ezért 
célját is ennek tükrében fogalmazta meg.

A C.S.I. Projekt célja

• Az edzői szakma elismerésének előse-
gítése, legmagasabb szintre emelése;

• Az edzők által képviselt sportágak köz-
vélemény által megítélt szellemi érté-
kének, fontosságának elismertsége;

• A sport integritás határain átnyúló fe-
nyegetések kezelése (doppingvétség, fo-
gadási csalás, manipulált mérkőzésrög-
zítés, „bundázás”, erőszak, vesztegetés);

• Az intolerancia és diszkrimináció min-
den formája elleni fellépés.

Korunk edzőinek új etikai kihívásokkal kell 
szembenézni mind a versenysport, mind a 
szabadidősport terén. A sportesemények 
manipulálása, a fogadási csalás, a veszte-
getés, a doppingvétség és hasonló káros 
szabálytalanságok a sportban (akár a sport-
irányításban), súlyosan érintik az edzői te-
vékenységet.

A Projekt célja továbbá, hogy a piaci igények-
re és hiányosságokra támaszkodva megfogal-
mazzon egy edzőképzési és továbbképzési 
tervet az alábbi mérföldkövek teljesítésével:

• A sport integritásával kapcsolatos leg-
hatékonyabb oktatási anyag (tananyag) 
létrehozása;

• Átfogó, széleskörű képzés megvalósítá-
sa edzőképzéssel foglalkozó felsőfokú 
oktatási intézmények számára;

A Coach Sport Integrity néven elfogadott 590595-EPP-1-2017-1-EL-SPO-SCP sz. 
2 éves Európai Unió által támogatott projekt az edzők számára megvalósuló képzés 

fejlesztésére valósul meg a sport integritásról. A Projekt 2018-2020 között  
kerül lebonyolításra 8 európai ország részvételével. 

Edzők írták
SPORT INTEGRITÁS FEJLESZTÉSE

Development of a Course for Educating Coaches on Sports Integrity  
(Coach Sport Integrity - C.S.I.)

Horváth Rita
Magyar Edzők Társasága, projektvezető
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A Projekt állomásai

A C.S.I. Projekt megvizsgálja az edzőképzés 
szükségleteit és a fellelhető hiányosságo-
kat, majd ezekre támaszkodva a sport „sötét 
oldaláról” közelíti meg a képzési tananya-
got azzal a céllal, hogy felhívja az edzők 
figyelmét a létező problémákra és növelje 
a tudatosságot azok elkerüléséről (dopping-
vétség, „bundázás” stb.). 

A Projekt három tanácskozással, skype-mee-
tingekkel, elektronikus levelezéssel halad 
célja megvalósításához, melynek utolsó fá-
zisa a konzorcium által kialakított tananyag 
képzéssel történő tesztelése, kiértékelése.

Főbb munkaállomások

1. Előkészületek és folyamatos, terv sze-
rinti haladás a cél megvalósítás érde-
kében;

2. A Projekt témájának folyamatos terjesz-
tése képző intézmények, sportágazati 
szereplők, és a nyilvánosság körében;

3. Képzési anyag (tananyag) fejlesztése

4. Edzők képzése, továbbképzése, majd 
visszacsatolás, értékelés.

A Projekt továbbá arra is törekszik, hogy a 
korábban megvalósított, és a témához illő 
EU-s projektek által létrehozott eredménye-
ket figyelembe vegye, azokra támaszkodjon:

A Magyar Edzők Társaságának szere-
pe és feladata a Projektben

• Tanácskozásokon aktív részvétel;

• Háttéranyagok gyűjtése, feldolgozása;

• Továbbképzés fejlesztésében részvétel;

• Képzési tananyagfejlesztésben részvétel;

• Képzési tananyag lefordítása magyar-
ra;

• Képzés lebonyolítása  
(tesztelés, értékelés);

• Képzés finomításában részvétel.

• Sportpartnerség (együttműködés a 
mérkőzésekben elkövetett csalások, 
„bundázás”, fogadási csalások és a dop-
pingvétség elleni küzdelemért folyta-
tott képzésben);

• Sportmédia és kommunikáció (a fair 
play nagykövetei);

• Sportesemény-szervezés (sportesemé-
nyek védelme a manipulálás és a dop-
pingvétség ellen).

A Projektből származó előnyök

Szervezeteknek

Az európai, a nemzeti, a kormányzati, a 
profit-orientált és civil sportágazati sze-
replők mind hasznot húzhatnak a Projekt-
ből, különösen a szakmai sportszervezetek, 
sportoktatási intézmények, csapatok, a na-
gyobb (kiemelt) sportesemények szervezői, 
a sportfogadásban közreműködők, a kor-
mányzati sportosztályok és a fitnesz ipar 
egyaránt.

Edzőknek

Edzők, akik részt vesznek a C.S.I. Projektben, 
szakmai tudásukat és elismertségüket nö-
velhetik, illetve közösségfejlesztő, tanács-
adó szerepkört és feladatot tölthetnek be.

• Sportszervezeteknél tömörülő edzők 
számára továbbképzés kidolgozása;

• A képzési tananyag lefordítása (és alkal-
mazása) a legfontosabb európai nyel-
vekre;

• A sport integritás fejlesztésének ösztön-
zése tudományos intézmények és sport-
szervezetek által indított kurzusokba, 
tanfolyamokba.

A projekt fő feladatának tekinti, hogy új, 
innovatív és egyedi képzés kidolgozásával 
felkészítse és képezze a sport minden terü-
letén és szintjén működő edzői társadalmat 
Európa szerte, és ezért az alábbiak megva-
lósítására törekszik:

1. Edzőképzés, továbbképzés a sportban 
fellelhető szabálytalan, korrupt és tár-
sadalomellenes magatartás globális 
méretéről és terjedelméről;

2. Etikus keret biztosítása az edzői gya-
korlat során közvetített értékek követ-
kezményeire mért ártalmakról;

3. Az edzők részére tudásátadás, kompe-
tencia és készségek biztosítása a sport 
integritását fenyegető veszélyek keze-
léséről (doppingvétség, fogadási csalás, 
vesztegetés);

4. Etikus munkavégzés biztosítása (hite-
lesség, átláthatóság és integritás);

5. A jó gyakorlatból, esettanulmányokból 
szakmai előmenetel biztosítása, a ta-
pasztalatokkal kutatási tanulmányok 
támogatása.

A projekt új és innovatív edzői sporttevé-
kenységeket közvetít az alábbi területeken:

• Sportintegritás (etika, átláthatóság, jó 
sportirányítás);



50



Támogatóink:

Szakmai együttműködő partnereink:

Testnevelési EgyetemMagyar Olimpiai BizottságEmberi Erőforrások Minisztériuma

Ez a folyóirat a szakmai együttműködő partnereink és támogatóink segítségével jött létre.  
Köszönjük a támogatást és kérjük, a jövőben is segítsék céljaink megvalósítását.



Büszkeségeink a téli olimpiáról


