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“ tezik-e magyar individuumra sza bott 
tehetséggondozás? Mi a ve zetők 
és az edzők felelőssége? Milyen 
szerepet tölt be a család? A fejlő-
dést az ezekre adott helyes vála  szok 
garantálják.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia 
az átgondolt, szinergiákra épülő 
képzési struktúrák alkalmazásával 
vezető szerepet kíván betölteni 
a sportág hazai utánpótlás-nevelé-
sében, ehhez azonban nemcsak 
nemzeti sajátosságainkat kell 
megértenünk, hanem a kor mo dern 
vívmányait is fel kell használunk. 
A jövő generációjának képzése 
pedig csak ennek szellemében le het 
eredményes.

A sikeres pályafutás elemei – a te-
hetség, az elhivatottság és az aka-
rat mellett –, a hozzáértő szakem-
berek munkájában és az optimális 
létesítményhelyzetben keresendők. 
Bármelyik tényező hiányzik is kö-
zülük, az a magas szintű képzést 
és a te  hetség kibontakoztatását 
gátolja. Profi  játékosként megta-
nultam küzdeni, alázattal dolgozni 
és egy közösségben érvényesülni, 
miközben a sikerrel járó felhőtlen 
örömöt, valamint a kudarccal járó 
teljes üresség és bizonytalanság 
érzését is megtapasztalhattam.

A siker egyik titka a jó kérdések 
megfogalmazásában rejlik. Hogyan 
válik a tehetségből sikeres játékos? 
Miért fontos az erkölcs? Hogyan 
segíti a tudomány a kézilabda és 
az akadémistáink fejlődését? Lé-

Közvetlenül a Balaton partján 
helyezkedik el a Nemzeti Kézilabda 
Akadémia fő komplexuma, a lakó-
falu. A 2,5 hektáros, ősfás parkban 
találhatóak a kollégium épületei, 
a hotel- és irodaszárny, az étterem, 
a konferencia-központnak és a re-
habilitációs egységnek helyet adó 
épület, valamint a rekreációt és 
felüdülést szolgáló részleg.

A területhez külső és belső parkoló 
tartozik, 24 órás portaszolgálattal.
Az emelt szintű fi ú- és a leánykol-
légium külön-külön épületben 
található, és 182 fő elhelyezésére 
szolgál. A lakóegységekhez tartozik 
két, egyenként kétszemélyes 
szoba, valamint fürdőszoba és 
hűtőszekrény. A szobák beren-

Bevezető
dezésénél fi gyelembe vették, hogy 
a kollégisták itt kényelmesen pihen-
hessenek és tanulhassanak. 
A kollégiumban található mosóhe-
lyiség mosó- és szárítógépekkel 
van felszerelve, így mindenki 
gondoskod hat saját ruházatának 
és sportfelszerelésének a tisztán 
tartásáról. 

A kollégium szobái a nyári szünet 
bizonyos időszakában a NEKA-n 
edzőtáborozó más csapatok 
számára is rendelkezésre állnak, 
míg a kétágyas vendégszobák 
az egész idényben igénybe ve-
hetők.

Mocsai Tamás
Nemzeti Kézilabda Akadémia

ügyvezető

Lakófalu – kollégium
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A 200 fő befogadására alkalmas 
konferenciaterem mobilfalakkal 
három kisebb egységre oszt-
ható, amely így akár nagy, akár 
kis létszámú előadások és meg-
beszélések színteréül szolgálhat. 

A rehabilitációs részleg helyi-
ségeiben a legmodernebb 
sporttudományos eszközök állnak 
rendelkezésre, a közösségi terem 
pedig a kikapcsolódást szolgálja 
az itt felállított játékokkal. Mindez 
együtt 1000 négyzetméteren – 
a lakófalu szívében.

Konferencia- és rehabilitációs épületÉtterem

A KONYHA SZÁMOKBAN
A konyhán egyszerre 400 adag étel meg-
főzésére van lehetőség. Az ott dolgozók 
létszáma 16, melyből 6 a szakács. Egy át-
lagos héten 300-360 kg hús és 140-190 kg 
zöldség fogy. A legnépszerűbb gyümölcs 
téli időszakban a banán (140-165 kg/hét), 
nyáron a dinnye (180-220 kg/hét).

Az étterem és a konyha épülete 
együttesen 717 négyzetméter, 
amely ből 200 négyzetméter alap-
területű a tágas, főleg üvegfalakkal 
határolt, impozáns étkezőtér. Itt 
egyidejűleg 142 fő tud étkezni. 
A legjellemzőbb mód a tányér-
szerviz, de lehetőség van svédasz-
talos kiszolgálásra is a hét minden 
napján. A Testnevelési Egyetem és 
a NEKA együttműködési megál-
lapodása keretében dietetikai 
szakemberek tanácsadása mellett, 
táplálkozástudományi szempontok 
szerint egészséges nyersanyagok  ból 
állítja össze a napi menüsort 
az akadémia mesterszakácsa.

MODERN ESZKÖZPARK
A pneumatikus erőfejlesztő géppark mellett 
a legmodernebb diagnosztikai és fejlesztő 
eszközök – többek között antigravitációs 
futópad, állás- és járáselemző futópad, 
Inbody testösszetétel-mérő gép – biztosítják 
a magas színvonalú munkát.
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A C-épület egyik szárnyában 
találhatóak a NEKA központi irodái, 
míg a másikban légkondicionált 
hotelszobák és apartmanok kaptak 
helyet. Létesítményünknek ez azon 
része, amely a Balatonbogláron 
edzőtáborozó csapatokat fogadja, 
de itt kaphatnak elszállásolást 
a különböző konferenciákra vagy cé-
ges tréningekre érkező vendégek is.
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Nyugodt környezetben, egy önálló, 
410 négyzetméter alapterületű 
épü letben található a NEKA 
lakó  falu rekreációs részlege. Itt a 
pez sgőfürdő mellett található még 
egy 20 fős fi nn szauna, egy 2 fős 
infraszauna, 10 fős gőzkabin, né-
hány jádeköves masszázságy és egy 
speciális kialakítású, ellenáramol-
tatású medence. 

A rekreációs létesítményünk-
ben tehát kiváló lehetőség nyílik 
a  feltöltődésre, az edzésmunka 
utáni pihenésre, vagy éppen olyan 
kiegészítő kezelésre, amely a gyors 
regenerálódást szolgálja. A szolgál-
tatások igénybevételét az üzemel-
tetés szakemberei egyeztetik, hogy 
elkerüljék a torlódásokat.

Rekreáció Hotel, apartmanok
A hotelszobák és az apartmanok 
kiala kítása olyan, hogy kellően 
szolgálja a pihenést és a kényelmet, 
magasabb komfortszinten, mint 
az ugyancsak minden igényt kie lé  gí tő 
kollégiumi szobák. Megteremthető 
a privát szféra, de van közösségi 
tér is, egy szobánk pedig akadály-
mentesített, tehát mozgássérültek 
fogadására is alkalmas.
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A légkondicionált hotelszobák 
kétágyasak, tágasak, gardróbszek-
rény, íróasztal, televízió és mini 
hűtőszekrény is tartozik a beren-
dezéshez, míg a fürdőszoba 
zuhanyzóval, mosdóval és vécével 
felszerelt. Az épület, illetve a teljes 
lakófalu területén ingyenesen 
elérhető WIFI-hálózat működik.

Az ugyancsak légkondicionált 
apartmanjaink akár hosszabb 
tartózkodás esetén is a legteljesebb 
kényelmet nyújtják. A hálószobák 
(amelyek között vannak egyágyasak 
és kétágyasak is) egy közös előtér-
ből nyílnak. Tartozik hozzájuk egy 
kádat/zuhanyt, mosdót és vécét tar-
talmazó fürdő, valamint egy külön 
vécéhelyiség is, kézmosóval. 
Az apartmanok nappalija egy 
teljesen felszerelt konyhával egy-
benyitott térben található. 
A felszereltség része még a mosó-  
és hűtőgép, a televízió és 
a vezetékes telefon is. 

FÉRŐHELYEK SZÁMOKBAN
• 10 kétágyas hotelszoba
• 1 egyágyas hotelszoba, amely 

mozgássérültek fogadására is 
alkalmas

• 6 kétágyas apartman
• 4 kétszer kétágyas apartman
• 49 férőhely összesen
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A nemzetközi mérkőzések megren-
dezésére is alkalmas sportcsar-
nok 2016 júniusa óta különböző 
sportesemények, illetve ünnepi 
programok helyszíne. 

A 3500 négyzetméteres teremben 
három 20x40 méteres kézilabda-
pálya kapott helyet egymás mellett, 
amely igény esetén egybenyitható, 
illetve mozgatható elemekkel 
különválasztható. Ez lehetővé teszi 
azt, hogy azonos időben három 
csapat is edzhessen a játéktéren. 

A harmadik pályán a kézilabdáé 
mellett tollaslabda és röplabda 
felfestés is található. A minőségi 

NEKA Sportcsarnok
NÁLUNK JÁRTAK

A sportcsarnok a NEKA bajnoki mérkőzé-
sei mellett helyet adott ismert csapatok 
edzőtáborainak, nemzetközi tornáknak, 
de sportdiagnosztikai felmérések és több 
száz fős rendezvények helyszínéül is 
szolgált az elmúlt években. A magyar és 
norvég női kézilabda-válogatott, 
a többszörös női BL-döntős és -győz-
tes Győri ETO KC, a BL-döntős orosz 
Rosztov Don és a Ferencváros egyaránt 
edzőtáborozott Balatonbogláron, míg 
a férfi mezőnyből a magyar kézilabda -
válogatott, a Grundfos Tatabánya és 
a Ferencváros végzett itt felméréseket.

dán sportpadló kíméli a sportolók 
ízületeit, ezáltal védi a játékosokat 
a sérülésektől.

A lelátórendszer – fi x és mobil 
lelátókkal – 678 néző befogadására 
alkalmas. A sportcsarnokban hét 
öltöző, erőnléti edzőterem, mobil 
fallal lezárható VIP-terem, büfé és 
ruhatár áll rendelkezésre. 

A létesítmény mellett felújított, 
élőfüves labdarúgópálya, 350 
méteres futókör, kondicionális park, 
propriocepciós eszközpark, illetve 
erőnléti lépcső biztosít változatos 
szabadtéri sportolási lehetőséget.
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A 2018 óta működő, korszerű esz-
közparkkal felszerelt rehabili tációs 
központban minden feltétel a dott 
az egyéni prevenciós, rehabilitációs 
és erőnléti foglalkozások el vég-
zéséhez. Szakképzett gyógytor-
nászok, humánkineziológusok és 
erőnléti edzők foglalkoznak a NEKA 
növendékeivel, felhasználva 
a modern diagnosztikai, infor ma -
tikai és fejlesztő rendszereket. 
Vala mennyi folyamat kidolgozott 
szakmai irányelvek és protokollok 
mentén zajlik. 

Rendszeres monitorozással, 
teszteléssel és mérésekkel fi gyelik 
a fi atal sportolók állapotát, a pre-
venciós és korrekciós foglalkozások 
pedig a sérülések megelőzését, 
azok számának és a visszasérülés 
esélyének csökkentését szolgálják.
A rehabilitációs folyamat sokszor 
nehéz és hosszú időszakában 
a szakemberek mellett orvosok, 
sportmasszőrök, fi zioterapeuták, 
mentálhigiénés szakember, illetve 
egészségügyi asszisztens segíti 
a sérülteket.

Rehabilitáció
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A NEKA-N GYÓGYULTAK
A 2018-as térdműtéte után néhány 
nap  pal a válogatott kézilabdázó, To mo ri 
Zsuzsanna már a NEKA-n kezdte meg 
a rehabilitációját, és több hetet töltött 
Balatonbogláron. Az immár magyar 
szí nekben versenyző, olimpiai ezüstérmes 
rövidpályás gyorskorcsolyázó, John Henry 
Krueger is a rehabilitációs központban 
készült a térdoperációját követő vissza-
térésre. A felnőtt magyar bajnok, junior 
párosban wimbledoni bajnok teniszező, 
Stollár Fanny hátfájdalmai miatt fordult 
szakembereinkhez. 
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A Nemzeti Kézilabda Akadémián 
– a Testnevelési Egyetemmel való 
együttműködés révén – olyan pro-
fesszionális sporttudományos háttér 
és innovatív gondolkodásmód 
társul a szakmai képzés mellé, 
amely itthon és Európa-szerte is 
kiemelkedővé teszi a NEKA-t. 
Az egyedülálló infrastruktúra, 
az eszközpark és a legújabb tren-
dek szerint dolgozó szakmai stáb 
megteremti annak lehetőségét, 
hogy az akadémisták a teljesítmény-
fokozó edzéseknek köszönhetően 
a mai modern, felgyorsult kézilabda-
sportban is megállják helyüket 
a legjobbak között. 

A rendszeres sportdiagnosztikai 
felmérések eredményeit a szakem-
berek az informatikai rendszerben 
feldolgozzák és elemzik, ez alapján 
valamennyi sportoló állapota 
pontosan nyomon követhető, és 
egyéni fejlesztési terv állítható össze 

Sporttudomány, felmérések
számukra. Szakembereink a Ca -
tapult, az Omegawave, a SIMI 
és Polar-rendszerek segítségével 
jutnak hasznos információkhoz 
az edzések, valamint a mérkő  -
  zé sek alatt.

A NEKA a külső partnerek részére 
is biztosítja a sporttudományos 
felmérések lehetőségét, ezáltal 
 o  lyan adatok válnak ismertté, ame-
lyek a hazai kézilabdasport számára 
is mérhető információkkal szolgálnak.

TUDTA?
A német fejlesztésű Speed Court pálya, 
melyet akadémistáink használnak 
a felmérések során, a világ több 
élcsapatának felkészülésében is főszere pet 
játszik. Többek között a Bayern München 
és a Real Madrid labdarúgói, valamint 
a német férfi  kézilabda-válogatott tagjai 
is felhasználják az eszköz által 
nyert adatokat.
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NEMZETI KÉZILABDA AKADÉMIA
8630 Balatonboglár, Kodály Zoltán u. 12-13.

+36 85 888 852

NEMZETI KÉZILABDA AKADÉMIA SPORTCSARNOK
8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton u. 58. 

+36 85 889 120

KAPCSOLAT, INFORMÁCIÓ
+36 85 888-851

E-mail: info@neka.hu, letesitmeny@neka.hu

www.neka.hu




