
NEMZETI KÉZILABDA AKADÉMIA

A Nemzeti Kézilabda Akadémia megalakulása óta kiemelt feladatának tekinti, hogy a sportág 
fejlesztési központja legyen, de sporttudományos szemléletével és innovatív gondolkodásával 

az egyetemes magyar sport világában is az élen szeretne járni. Sok tekintetben egyedülálló 
infrastruktúrája és működési modellje nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte is 

kiemelkedővé teszi akadémiánkat.
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Az erőnléti edző, a humánki ne-
ziológus, a gyógytornász és 
a terapeuta olyan egységes 
csa patot alkot, amely az edzők-
től érkező sportági kérdések-
re és felmerülő problémákra 
a gya korlatban jól alkalmaz-
ható, tudo mányosan alátámasz-
tott vála   szokat ad. 

A szakembereink segítségével 
elérhető fejlődés és teljesít-
ménynövelés kihat az egyén 
hatékonyságára, s ezáltal 
a csapat eredményességét is 
közvetlenül meghatározza. De 
legalább ilyen fontos a pre-
ventív teljesítmény-fokozás is, 
amelynek célja, hogy játéko-
saink 30 éves koruk felett is 
eredményes munkát tudjanak 

végezni, miközben a pályán kí-
vül is minőségi életet élhetnek.

Munkatársaink az egyre gya-
koribbá váló felmérések ered-
ményeiből választják ki a szá-
mukra hasznos információkat 
és találják meg a köztük lévő 
összefüggéseket. A NEKA spor-
tolóinak egészségi állapotát és 
képességeit ezért ellenőrizzük 
rendszeresen a leghatékonyabb 
és legkorszerűbb tesztek segít-
ségével. 2016 augusztusában 
olyan sportszakmai felmérés-
sorozatot indítottunk el intéz-
ményünkben, amely az adott 
korosztályokon belül megköny-
nyíti a posztspecifikus kiválasz-
tást, elősegíti az egyéni fejlesz-
tést és a tehetséggondozást.

FIZIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSEK,
EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK

A NEKA-stáb minőségi képzésen és biztos sporttudományos szemléleten alapuló munkája 
olyan visszajelzést ad az edzőknek, amely alapján eredményesen módosíthatják versenyzőik 

napi terhelésadagját, mikro- illetve makrociklikus terhelésprofilját, de még 
a komplex edzésmunkájuk koncepcióját is. 

Szabó András László erőnléti 
edző a legkorszerűbb mérések 

összehangolásával készíti 
személyre szabott edzésterveit
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A legmodernebb diagnoszti-
kai és fejlesztő eszközök, mint 
amilyen az állás- és járáselemző 
futópad, az izomerőmérő mű-
szer, az antigravitációs futópad, 
a pneumatikus erőfejlesztő 
géppark valamint a fizikoterápi-
ás berendezések használatával 
szakembereink rehabilitációs 
és sérülésmegelőző munkája 
eredményesebb és célorientál-
tabb fejlesztést tesz lehetővé 
az élsportolók számára.

A rehabilitációs tevékenysé-
get szakembereink a NEKA 
sokrétű diagnosztikai és fej-
lesztő rendszerét felhasználva, 
tudományos igényességgel 
kidolgozott szakmai irányel-
vek, protokollok alapján vég-
zik. A re ha bilitáció összetett-
ségéből  fakadó nehézségek 

REHABILITÁCIÓ

A NEKA 2018 tavaszán elkészült rehabilitációs központjában minden feltétel adott az egyéni 
prevenciós, erőnléti és rehabilitációs edzések elvégzéséhez.

áthidalása és annak végső 
eredményessége érdekében 
a fejlesztést egy orvosokból, 
fizioterapeutákból, humánki-
neziológusokból, sportmasz-
szőrökből, erőnléti edzőkből, 
mentálhigiénés szakemberből 
és egészségügyi asszisztens-
ből álló összehangolt team 

végzi. Az említett diagnosz-
tikai és fejlesztő rendszer 
eredményei, valamint a szak-
mai team objektív vizsgálatai 
alapján dől el, hogy az adott 
sportoló alkalmas-e a vissza-
térésre, ezzel is csökkentve 
a visszasérülés lehetőségét.

Orbán Csaba Jenő terapeuta 
kezelés közben

Tóth Péter Zoltán fizioterapeuta
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ESZKÖZPARK

A tudomány legmodernebb technikai eszközei a kiemelkedő sportteljesítmények szolgálatában.

A NEKA filozófiájának fontos 
részét képezi, hogy a minden-
napi sportszakmai munkában 
a tudomány legkorszerűbb 
vívmányainak alkalmazására is 
épít. Ennek szellemében ala-
kítottuk ki mo dern és sokrétű 
eszköz parkunkat, amely az aka-
démiánkat felkészülése színhe-
lyéül választó sportegyesületek 
számára is vonzó lehet. Termé-
szetesen sokkal többről van 
szó, mint egyszerű eszközhasz-
nálatról, hiszen az ultramodern 
gépek szakszerű alkalmazása 
érdekében jól képzett és gya-
korlott szakembereink is vendé-
geink rendelkezésére állnak.

A versenysport mai kihívásait 
pontosan megértve és azokat 
szem előtt tartva szereztünk be 
több olyan eszközt is, amely 
mind az erőfejlesztés, mind 
pedig a rehabilitáció terén 
egye dülálló lehetőségeket 
kínál. Ilyen például a catapult 
rendszer, amelyet Magyarorszá-
gon a Nemzeti Kézilabda Aka-
démia alkalmaz elsőként beltéri 
körülmények között, s ebben 
a formájában még európai szin-
ten is úttörőnek számít alkal-
mazása. Hasonlóan kivé teles 
mérésekre ad lehetőséget 
a Speed Court-rendszer, 
amely a kognitív képességek 
adatait nemcsak rögzíti, hanem 
erősíti is, hozzájárulva a gyor-
sabb, dinamikusabb és tudato-
sabb játék kialakításához. 

A legmodernebb sporttudo-
mányos adatrögzítésre egyik 
legjobb példája az omegawave 

rendszer, amely a játékos napi 
készenléti állapotáról olyan 
hasz nos információkat közöl, 
ame lyek alapján személyre 
szabottan  lehet meghatározni 
az elvég zendő edzések típusát.
Az akadémia a sportoló szív-
frekvencia variabilitását és 
maximális oxigénfelvevő kapa-
citását nyomon követő Polar 
rendszert is eredményesen 
használja, a játékosok gyorsasá-
gát, robbanékonyságát pedig 
fotocellás kapuk segítségével 
mérjük, amelyek megbízható és 
objektív adatokat szolgáltatnak 
a sportoló helyzetváltoztatási 
képességéről.

Funkcionális vizsgálatok végez-
hetőek az Inbody testössze-
tételmérő géppel, amely 
a vizsgált személy izom-zsír-víz 
arányáról és energetikai állapo-
táról egyaránt átfogó képet ad, 
a Zebris futópad segítségével 
elvégzett talpnyomás vizsgála-
tok pedig a sportoló talpbolto-
zatáról adnak átfogó képet.
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LÉTESÍTMÉNYEINK

A Nemzeti Kézilabda Akadémia infrastruktúrája − köszönhetően az évről évre megvalósuló 
fejlesztéseknek −, a sportolásához és a pihenéshez egyaránt tökéletes feltételeket biztosít.

A 2016-ban átadott Nemzeti 
Kézilabda Akadémia Sport-
csarnokban három 20x40 mé-
teres kézilabdapálya kapott he-
lyet, amelyekből összenyitható 
egy nemzetközi méretű játék-
tér. A mobil lelátok révén pedig 
a nézőtér is 1600 férő helyesre 
bővíthető. A dán spor tpadló 
rugalmasságának kö szön hetően 
tompítja az ízületeket érő 
terhelést és csökkenti a sérülés-
veszélyt. Energetikai és üzemel-
tetési rendszere környezet barát 
és költségtakarékos.

A sportcsarnok melletti felújí-
tott élőfüves labdarúgópálya 
körül 350 méteres futókör szol-
gál az atlétikai edzések hely-
színéül, a preventív és rehabi-
litációs foglalkozásokon pedig 
kondicionális park, proprio-
cepciós eszközpark és erőnléti 
lépcső segíti a szakemberek 
munkáját. 

A közvetlen Balaton-parti 
Nem zeti Kézilabda Akadémia 
Lakófalu 2017 elején nyitotta 
meg kapuit.  A szálló- és kiszol-
gáló épületeket magába foglaló 
létesítményegyüttes pár percnyi 

sétára található a sportcsar-
noktól. A 180 férőhelyes emelt 
szintű fiú- és leány kollégium 
2x2 fős szobái fürdőszobával, 
hűtőszekrénnyel és kényelmes 
rakodóterekkel rendelkeznek. 
A 49 fő elszállásolására alkal-
mas apartmanszobák tökéletes 
szálláslehetőséget és nyugodt 
környezetet biztosítanak a ven-
dégek számára.

A rekreációs épületben pezs-
gőfürdő, 10-12 fős finn szauna, 
infraszauna, 8 fős gőzkabin, 
jádeköves masszázságyak és 
egy speciális kialakítású, ellená-
ramoltatós-medence található.

A 120 személyes étteremben 
minden nap táplálkozástu-
dományi szempontok szerint 
kialakított, egészséges nyers-
anyagokból készült, változatos 
menüsor várja az itt étkezőket.

A lakófalu legfiatalabb létesít-
ménye a konferenciatermet 
és rehabilitációs részleget 
magába foglaló 1000 négyzet-
méteres G-épület. A konferen-
ciaterem – amely mobilfalak-
kal három, egyenként 25 fős 

helyiségre osztható – 200 
fő befogadására alkalmas. 
A rehabilitációs teremben 
a legmodernebb sporttudo-
mányos eszközök szolgálják 
a sportolók prevencióját és 
rehabilitációját. A közösségi 
teremben a kikapcsolódást 
szolgáló eszközök és játékok – 
például billiárd, csocsó – állnak 
rendelkezésre.




