


Héraklész Bajnok program
A sportolók kiválasztása, képzése. A felnőtt kor küszöbére a korosztályos 
nemzetközi színvonalat elérő versenyzők felnevelése

Héraklész Csillag Program
A legtehetségesebb sportolók pályán tartása, egyéni menedzselése, 
eredményes, hosszú távú pályafutás megalapozás

Sport XXI Program 
A sportági alapok szélesítése, kiválasztási, foglalkoztatási struktúrák építése, 
kiválasztás, tehetséggondozás a Héraklész Programhoz

Utánpótlás-nevelési programok 



Bajnokprogram Csillagprogram
•2001

•14, 20, majd 21 sportág

•14-18 éves sportolók

•Cél

A sportolók kiválasztása, 
képzése. A felnőtt kor küszöbére 
a korosztályos nemzetközi 
színvonalat elérő versenyzők 
felnevelése. 

•2006

•20, majd 21 sportág

•19-23 éves sportolók

•Cél

A legtehetségesebb sportolók 
pályán tartása, egyéni 
menedzselése, eredményes, 
hosszú távú pályafutás 
megalapozása.

Héraklész program 



Bajnokprogram Csillagprogram
Támogatott feladat

Rendszeres folyamatos képzés-
edzőtáborok, válogatott 
keretedzések, edzők díjazása

Átlagos támogatás

450-500 e Ft/fő

Támogatott feladat

Rugalmas, széles körű 
felhasználás, differenciált, 
egyénre bontott programok és 
költségvetések szerint-
edzőtáborok, versenyek, orvosi-
tudományos háttér,

táplálék kiegészítők, felszerelés

Átlagos támogatás

800 e Ft/fő

Héraklész program 



• Létszám és költségvetési keret

• Valamennyi fontos szakmai döntést a sportági szakszövetségek
hoznak meg

• Sportolók és edzők személye

• Éves (féléves) sportági szakmai program és költségvetés

• Közvetlen finanszírozás (edzőtáborok, központi edzések, edzői
juttatások, tudományos és egészségügyi vizsgálatok,
események egyedi elbírálású támogatása - Szövetségeknek
átadott pénzeszközök)

• Teljes pénzügyi kontrol

• Folyamatos értékelések, elemzések

A Héraklész program működésének 
legfontosabb elvei



• Főfoglalkozású munkatárs és Gerevich ösztöndíjas edzők

• Edzőtáborok, összetartások

• Tudományos háttér, rendszeres antropometriai, pszichológiai,
pedagógiai, terhelés-diagnosztikai mérések

• A sportegészségügyi ellátás

• Sporteszközök és felszerelések beszerzése

• Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel

• A programban szereplő sportolókra vonatkozó valamennyi
információt tartalmazó sportinformatikai rendszer létrehozása

A program támogatási területei



15 egyéni Héraklész sportág 
támogatása és eredményei (1999-2016)



Héraklész egyéni sportágak 
2016-os támogatása és eredményei



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

• A legjobbak, az elit, a válogatottak kiválasztása korábbi életkorban,
egyre több sportágban mérő rendszer alapján történik meg.

• A kiválasztásban egyre nagyobb teret nyernek a tudományos
mérések, vizsgálatok, a motoros tesztek.

• A kiválasztott sportolók esetében a korábbiakhoz képest fiatalabb,
ideális korban kezdődhet meg a központi felkészítés, melynek
aránya egész éves képzésen belül lényegesen növekedett.

Utánpótlás programok eredményei, 
tapasztalatai I.



• A rendelkezésre álló források felhasználása teljes pénzügyi és
sportszakmai kontrollal történik.

• A programokat támogató informatikai rendszer segítségével a
programok eredményét, a támogatás hatékonyságát, több
szempont alapján folyamatosan lehet mérni.

• A sportiskolai koncepció, a sportiskolai kerettanterv megfelelő
hátteret, lehetőséget jelent a sportfeladatok és a tanulás
megfelelő összehangolását célzó speciális szerveződések és
munkaformák létrehozására, működésére.

Utánpótlás programok eredményei, 
tapasztalatai II.



HISZEK Benned Sport Program

• Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport
program

• Az élősport, elsősorban szabadidősport területén és
tehetségkiválasztó egyesületi színtéren zajló sporttevékenységek helyi
önkormányzati szinten történő finanszírozása.

• A pályázat jellegű mechanizmus a Sportegyesületek Országos
Szövetségével, mint a hazai sportszervezetek legmagasabb civil
érdekképviseleti szervével történő több körös egyeztetés során került
kidolgozásra, amelynek célja, hogy a támogatási források
felhasználása során a sportegyesületek érdekeinek figyelembevétele
mellett szülessen meg a támogatási rendszer.



HISZEK Benned Sport Program
I. alprogram (I. ütem)

• A megyei jogú városok közreműködésével és azok javára valósul meg,
előtérbe helyezve a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó
szabadidősport gyakorlásával összefüggő programokat.

• Cél: a megyei jogú városok számára biztosítandó forráskeret
felhasználásával a helyi önkormányzati szinten ellátandó sportfeladatok
keretében olyan programok valósuljanak meg, amely az Államtitkárság
céljaival összhangban, a sport tömegesítését szem előtt tartva, a központi
költségvetésből nyújtott támogatás fejében szabad hozzáférést biztosítanak
az adott sportesemények lebonyolítása során.

Ingyenes/kedvezményes szabadidősport rendezvények

• 19 megyei jogú várossal kötött támogatási szerződést az Államtitkárság,
összesen megközelítőleg 100 millió forint értékben, közel 60 szabadidősport
program valósul meg az I. alprogram I. ütemében.



HISZEK Benned Sport Program
II. alprogram

• A helyi szinten integrált sportszervezetek utánpótlás-neveléssel összefüggő
feladatainak támogatása céljával a Sportegyesületek Országos Szövetsége
közreműködésével valósul meg.

• Cél: helyi kis- és közepes sportegyesületek utánpótlás-neveléssel összefüggő
feladatai megvalósításának finanszírozása, amelynek mentén a versenysport-
tehetséggondozás szélesebb rétegek számára történő rendelkezésére állása
valósulhat meg.

Versenysport tömegbázis szélesítése

• A SOSZ által került kiírásra, amelyet követően majdnem 400 támogatási kérelem
érkezett be a SOSZ-hoz 2017. január 16-án lezárt határidőig több mint 1,5 milliárd
forint értékben.

• Az Államtitkárság 100 sportszervezet támogatásáról döntött a SOSZ-szal
egyetértésben, amelynek értelmében 150 millió forint értékben biztosít forrásokat
a támogatott sportszervezetek létszámnövekedést generáló programjaik
megvalósítása céljából.



Kiemelt Sportegyesületek 
támogatása

• Sportszakmai feladatok támogatása

➢ A Kormány az egyes kiemelt sportegyesületek 2013.
évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról,
továbbá a 2014-20120. évre vonatkozó sportfejlesztési
feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről
szóló 1835/2013. (XI. 15.) határozatával döntött a nagy
hagyományokkal rendelkező, sikeres fővárosi
sportegyesületek sportfejlesztési stratégiái
megvalósításának elősegítéséről.



Kiemelt Sportegyesületek 
2017. évi támogatása

Kiemelt fővárosi sportegyesületek 2017. évi sportszakmai 

többletfeladatai ellátása és működése 

támogatásának felosztása 

(támogatási összeg forintban)

Budapesti Honvéd 

Sportegyesület

590 000 000

Budapesti Vasutas Sport Club 450 000 000

Ferencvárosi Torna Club 590 000 000

Magyar Testgyakorlók Köre 590 000 000

Újpesti Torna Egylet 590 000 000

Vasas Sport Club 590 000 000

Összesen 3 400 000 000



Kiemelt Sportegyesületek 
vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú 
ingatlanok fenntartására nyújtott források

• A 2017. évi költségvetésben a kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-
fenntartásának és üzemeltetésének támogatására 3338,6 millió forint áll
rendelkezésre. A korábbi években biztosított források:

Egyesület/év 2012 2013 2014 2015 2016

Budapesti Honvéd 

Sportegyesület
- - 400,0 400,0 400,0

Budapesti Vasutas Sport 

Club
- - - - -

Ferencvárosi Torna Club - - 600,0 450,0 600,0

Magyar Testgyakorlók

Köre
100,0 - - - 140,0

Újpesti Torna Egylet - - - - 430,0

Vasas Sport Club - 100,0 100,0 100,0 318,6

Összesen 100,0 100,0 1100,0 950,0 1888,6



Kiemelt Sportegyesületek 
sportlétesítmény-fejlesztéssel 
összefüggő támogatásai 

• A kiemelt sportegyesületek fenntartásában lévő sportlétesítmények
közül 2016-ban számos ingatlan esetében, több mint 30 létesítmény-
fejlesztési beruházás elem előkészületeinek valamint kivitelezéséhez
kapcsolódó munkálatainak támogatására került sor.

• A 2017-2020 közötti időszakban a kiemelt sportegyesületek által
megvalósítani tervezett, azonban Kormány általi jóváhagyással nem
rendelkező sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések a beruházások
számát tekintve az előzetes koncepciók alapján több mint 45 ingatlan
fejlesztésére, vagy még nem létező létesítmény beruházásának
megvalósítására tesz javaslatot.



Egyesületi Műhelytámogatások

• Az elmúlt években a 20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai
támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési forrás
átadásra került a Magyar Olimpia Bizottság (a továbbiakban: MOB) részére,
amelynek keretében az átadott támogatás egy részének felhasználása
Műhelytámogatás címen – a sportági szakszövetségek által javasolt egyesületek
részére, a szövetségek által összeállított szempontrendszer alapján meghatározott
összegekkel, a szövetség elnökségi döntésének jóváhagyása után – került
kiszerződésre a MOB-tól az egyes egyesületek részére.

• 2016-ban az előirányzatról nyújtott Műhelytámogatások összege 115.500.000
forint volt, mely összegből 12 sportági szakszövetség egyesületei részesültek a
MOB által közvetlen támogatásban.

• A sportról szóló 2004. évi I. törvény 2017. január 1. után hatályba lépett
módosítását követően a 20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai
támogatása előirányzatról az Államtitkárság közvetlenül nyújt támogatást a
sportszövetségek részére a műhelytámogatással összefüggő feladatok ellátásához,
amelynek összege az előző évhez képest nem csökken.



• 23 sportágban, 2017 februártól a MET keretében

• A foglalkoztatás teljes feltételrendszerét az EMMI biztosítja

• Célja:

• rendszeres kapcsolattartás

• sportági programok működtetése, összehangolása

• állami támogatások szabályszerű, szakszerű és hatékony
felhasználása

• Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel összefüggő
feladatok ellátása

Sportági Koordinátori rendszer
bevezetése



• Elkészült az „Akadémiai-rendszer” egységes alapvető
követelményrendszerének koncepciója”.

• Célja:

• akadémia, mint alapvetően sportágazati intézmény
definiálása, a hazai sport környezetében történő
pozícionálása

• a hazai akadémiai rendszer megteremtéséhez
szükséges alapok lefektetése

• szabályozott és ellenőrzött feltételrendszer
biztosítása

„Akadémiai-rendszer”



• 2017-től 38 sportág utánpótlással foglalkozó edzői
számára 400 millió Ft

• Célja:

• a Kiemelt Edző Programhoz és a Gerevich Aladár-
sportösztöndíjhoz kapcsolódva, az edzők számára
vonzó, kiszámítható, tervezhető, sikeres életpálya
lehetőségnek biztosítása

• A sportágankénti kvóták megállapításának szempontjai:

• az utánpótlás világversenyeken mutatott
eredményesség,

• a sportszervezetek száma és az utánpótlás
korosztály létszámadatai

Utánpótlás Edző Program



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


