
Sportcsarnok
Lakófalu
Hotel
Konferencia központ
Étterem
Rehabilitáció
Wellness

LÉTESÍTMÉNYEK
NEKA



“ tezik-e magyar individuumra szabott 
tehetséggondozás? Mi a ve zetők 
és az edzők felelőssége? Milyen 
szerepet tölt be a család? A fejlődést 
az ezekre adott helyes válaszok 
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 akarat 
mellett –, a hozzáértő szakemberek 
munkájában és az optimális létesít-
ményhelyzetben keresendők. Bár-
melyik tényező hiányzik is közülük, 
az a magas szintű képzést és 
a te  hetség kibontakoztatását gá-
tolja. Profi játékosként megtanultam 
küzdeni, alázattal dolgozni és egy 
közösségben érvényesülni, miköz-
ben 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-
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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 rehabilitációs egységnek helyet 
adó épület, valamint a rekreációt és 
felüdülést szolgáló részleg. 

A területhez külső és belső parkoló 
tartozik, 24 órás portaszolgálattal.
Az emelt szintű fiú- 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-

dezésénél figyelembe vették, hogy 
a kollégisták itt kényelmesen pihen-
hessenek és tanulhassanak. 
A kollégiumban található mosóhe-
lyiség mosó- és szárítógépekkel van 
felszerelve, így mindenki gondos-
kodhat saját ruházatának és sport-
felszerelésének a tisztán tartásáról. 

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

Lakófalu – kollégium
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Lakófalu – étterem

KONYHA SZÁMOKBAN

A konyhán egyszerre 400 adag 
étel megfőzésére van lehetőség. 
Az ott dolgozók létszáma 16, 
melyből 6 a szakács. Egy átlagos 
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, 
amelyből 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.
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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.

Lakófalu – Konferencia- és rehabilitációs épület

MODERN 
ESZKÖZPARK

A pneumatikus erőfejlesztő 
géppark mellett a legmodernebb 
diagnosztikai és fejlesztő eszközök 
– többek között antigravitációs 
futópad, állás- és járáselemző fu-
tópad, Inbody testösszetétel-mérő 
gép –biztosítják a magas 
színvonalú munkát.
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Nyugodt környezetben, egy önálló, 
410 négyzetméter alapterületű 
épületben található a NEKA lakófalu 
rekreációs részlege. Itt a pezsgőfürdő 
mellett található még egy 20 fős 
finn szauna, egy  2 fős infraszauna, 
10 fős gőzkabin, néhány jádeköves 
masszázságy és egy speciális kiala-
kítású, ellenáramoltatású medence. 

A rekreációs létesítményünkben 
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.

Lakófalu – rekreáció



A C-épület egyik szárnyában talál-
hatóak 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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Lakófalu – 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 kielégítő 
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 tel-
jesen felszerelt konyhával egybe-
nyitott térben található. 
A felszereltség része még a mosó- és 
hűtőgép, a televízió és a vezetékes 
telefon is. 
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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 sportcsarnok 
2016 júniusa óta különböző sport-
események, illetve ünnepi programok 
helyszíne. A 3500 négyzetméteres 
teremben három 20x40 méteres 
kézilabdapálya kapott helyet egymás 
mellett, amely igény esetén egybe-
nyitható, illetve mozgatható elemek-
kel különválaszt ható. Ez lehetővé 
teszi azt, hogy azonos időben három 
csapat is edzhessen a játéktéren. 
A harmadik pályán a kézilabdáé mel-
lett tollaslabda és röplabda felfestés is 
található. A minőségi dán sportpadló 
kíméli a sportolók ízületeit, ezáltal 
védi a játékosokat a sérülésektől.

NEKA Sportcsarnok
A lelátórendszer – fix és mobil 
lelátókkal – 678 néző befogadására 
alkalmas. A sportcsarnokban hét 
öltöző, erőnléti edzőterem, mobil 
fallal lezárható VIP-terem, büfé és 
ruhatár áll rendelkezésre. A létesít-
mény melletti felújított, élőfüves lab-
darúgópálya, 350 méteres futókör, 
kondicionális park, propriocepciós 
eszközpark, illetve erőnléti lépcső 
biztosít változatos szabadtéri spor-
tolási lehetőséget.
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NÁLUNK 
JÁRTAK

A sportcsarnok a NEKA bajnoki 
mérkőzései mellett helyet adott 
ismert csapatok edzőtáborai-
nak, 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 -győztes Győri 
ETO KC, a BL-döntős orosz Rosztov 
Don és a Ferencváros egyaránt 
edzőtáborozott Balatonbogláron, 
míg a férfimezőnyből a magyar 
kézilabda-válogatott, a Grundfos 
Tatabánya és a Ferencváros végzett 
itt felméréseket.
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A 2018 óta működő, korszerű esz-
közparkkal felszerelt rehabilitációs 
központban minden feltétel adott 
az egyéni prevenciós, rehabilitációs 
és erőnléti foglalkozások elvég-
zéséhez. 

Szakképzett gyógytornászok, 
humánkineziológusok és erőn-
léti edzők foglalkoznak a NEKA 
növendékeivel, felhasználva 
a modern diagnosztikai, informa-
ti kai és fejlesztő rendszereket. 
Valamennyi folyamat kidolgozott 
szakmai irányelvek és protokollok 
mentén zajlik. 

Rendszeres monitorozással, tesz-
teléssel és mérésekkel figyelik a fiatal 
sportolók állapotát, a prevenciós 
és korrekciós foglalkozások pedig 
a sérülések megelőzését, azok 
számának és a visszasérülés esélyének 
csökkentését szolgálják. A rehabili-
tációs folyamat sokszor nehéz és 
hosszú időszakában a szak emberek 
mellett orvosok, sportmasszőrök, 
fizioterapeuták, mentálhigiénés 
szakember, illetve egészségügyi 
asszisztens segíti a sérülteket.

Rehabilitáció
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A NEKA-N 
GYÓGYULTAK

A 2018-as térdműtéte után néhány 
nappal a válogatott kézilabdázó, 
Tomori Zsuzsanna már a NEKA-n 
kezdte meg a rehabilitációját, és 
több hetet töltött Balatonbogláron. 
Az immár magyar színekben 
versenyző, olimpiai ezüstérmes 
rövidpályás gyorskorcsolyázó, John 
Henry Krueger is a rehabilitációs 
központban készült a térdoperáció-
ját követő visszatérésre. 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 trendek szerint dolgozó 
szakmai stáb megteremti annak 
lehetőségét, hogy az akadémisták 
a teljesítményfokozó edzéseknek 
köszönhetően a mai modern, 
felgyorsult kézilabdasportban is 
megállják helyüket a legjobbak 
között. 

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

Sporttudomány, felmérések
számukra. Szakembereink a Cata-
pult, az Omegawave, a SIMI és Po-
lar-rendszerek segítségével jutnak 
hasznos információkhoz az edzések, 
valamint a mérkőzések alatt.

A NEKA a külső partnerek számára 
is biztosítja a sporttudományos 
felmérések lehetőségét, ezáltal 
 olyan adatok válnak ismertté, 
amelyek a hazai kézilabdasport 
számára is mérhető információkkal 
szolgálnak.
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On the ground floor of the hotel 
next to the dormitories of the 
 students there are 10 four-star, 
double guest rooms. On the floor 
there are 4 four-person and 6 
double-bed apartments, so you can 
have comfortable accommodation 
for any training camp. 

The rooms in the recreational 
building help to regenerate, there 
is a Finnish and an infrared sauna, 
a steam bath, a Jacuzzi, a counter-
current pool and a massage room 
available for the guests. 

The National Handball Academy 
is the center of the Hungarian 
handball development, where 
sport science work is of the utmost 
importance. The students carry out 
the required skills test tasks on a 
number of occasions each year, so 
they can keep track of their prog-
ress, and provide measurable data 
for the sport.  

In the major sports of the world, 
different statistics, “Big Data” 
analytical systems, have a more and 
more increasing role, as they can be 
used to measure the performance 
of a particular team or individual 
athlete. 

The motor and skill development 
test tasks are provided by prof. dr. 
h. c. Lajos Mocsai, the Academy’s
Scientific and Technical Di rector-
General, during the fulfilment of
which the Speed Court pitch played
a major role.

Athletes’ Village, Hotel

On the site at the beach of Lake 
Balaton there is a community buil-
ding , which provides entertainment 
and relaxation for students and 
guests. The three-room conference 
room can accommodate up to 120 
people, as well as rehabilitation 
rooms, bar and green terrace will 
be available for the guests.  

The 200 square meter kitchen is 
 fully equipped, our own baked 
goods and cakes are made from 
modern, health-conscious nutrition 
materials. 

Scientific work

TUDTA?

A német fejlesztésű Speed Court 
pálya, melyet akadémistáink hasz-
nálnak a felmérések során, a világ 
több élcsapatának felkészülésében 
is főszerepet játszik. Többek között 
a Bayern  München és a Real Madrid 
labdarúgói, valamint a német férfi 
kézilabda-válogatott tagjai is fel-
használják az eszköz által 
nyert adatokat.
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