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AZ ÉLES KÉZISULI SE UTÁNPÓTLÁS 
NEVELÉSI PROGRAM ALAPJAI
„Tanulni annyi, mint felismerni, amit régóta 
tudsz. Cselekedni: bizonyosságot tenni arról, 
hogy tudod. Tanítani: emlékeztetni másokat, 
hogy tudják ők is, ugyanolyan jól.
Valamennyien tanulók, cselekvők, s tanítók 
vagyunk.”

Az Éles Kézisuli megalapításával egy olyan 
álmom valósult meg melynek célja, hogy az 
utánpótlás-nevelésben kamatoztassam a kézi-
labda sportágban szerzett tapasztalataimat, 
lehetőséget biztosítva a Veszprém és környéke 
fi ataljainak a testmozgásra, illetve arra, hogy 
ha tehetségesek már kiskorban a lehető leg-
jobb képzésben részesülhessenek.
Magyarországon a kézilabda olyan nemzeti sajátosságait büszkén viselhető sikersport, mely az 
utánpótlás számára az egyik legnagyobb lehetőség. Ahhoz, hogy a sportágat még népszerűbbé, 
szerethetőbbé tegyük, a fi atalok számára szükség van a megfelelő minőségi korosztályos képzésre. 
Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasz-
tásának lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja. Fontos, hogy még a kevésbé tehetséges 
játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni és a kézilabda sportágat élethosszig játsszák, 
akár versenyszerűen, akár hobbi szinten.
Természetesen fő feladatunknak érezzük a sportág kimagasló tehetségeinek a felkutatását, ehhez 
azonban több területen kell igen magas szinten dolgoznunk. A természetes adottságokat komoly 
szakmai megalapozottsággal kell fejleszteni. Célunk, hogy a nálunk nevelkedő játékososok egy 
komplex képzést kaphassanak, melyben szerepel a technikai, taktikai tudás fejlesztése, a pszichikai, 
pszicho motoros képességek csiszolása, személyiségfejlesztés.
Az itt olvasható program összefoglalja, hogy az Éles Kézisuli miket vél a kézilabda utánpótlásképzés 
legfontosabb elveinek, illetve, hogy miként gondolja a játékosok korosztályos szakmai munkáját.
Fontosnak tartjuk, hogy a nálunk nevelkedő kézilabda-palánták tanulhassanak a régi tapasztalt 
szakemberektől azonban célunk az is, hogy a mai modern kori kézilabda „levegőjét” hitelesen a 
fi atal még aktív játékosok éreztessék meg velük. Hiszem és vallom, hogy a fi ataloknak példaké-
pekre van szükségük. Akikkel életük meghatározó szakaszában találkoznak, olyan alapköveket 
raknak le, melyek meghatározóak lesznek egész életükben.
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Az erkölcsi normák megfelelő kialakítása, a versenyzéshez való egészséges hozzáállás megtaní-
tása, a személyes példamutatáson keresztül szintén kiemelkedő feladatunk.

Fontos, hogy Európában és a világon bárhol egy magyar kézilabdázó tudása előtt fejet hajtsanak, 
észrevegyék, hogy van a játékunkban valami, ami pozitív értelemben megkülönböztethető. 
Az MKSZ hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával összhangban kívánunk utánpótlásbázisként 
működni, természetesen a létrejövő regionális központokhoz igazítva a szakmai munkát. A Magyar 
Kézilabda Szövetségnek stratégiai célja, hogy megőrizze a magyar kézilabdázás kivívott előkelő 
helyét a világ kézilabdázásában. A kézilabda minden területének és korosztályának ezt a célt kell 
közvetlenül vagy közvetve támogatnia, szolgálnia, előkészítenie.

A kitűzött célok elérése csak akkor sikerülhet, ha az utánpótlás játékosok nevelése új szemléletben, 
többletforrások és együttműködő partnerek bevonásával azonnal elkezdődik. Mivel 10 év múlva épp 
a most versenyrendszerbe lépő gyermekek fogják a magyar kézilabdázás gerincét jelenteni, közös 
felelőssége minden a sportágban tevékenykedő szakembernek azon dolgozni, hogy őket képezze, 
versenyeztesse, az élsporttal járó életre nevelje. „A kiválasztás után az aktuálisan kimaradókra is 
fi gyelmet kell fordítani”– fogalmazódik meg az utánpótlás-nevelés kitűzött céljai között. Az Éles 
Kézisuli SE egyik vezérelve, hogy folyamatosan mindenkinek biztosítani kell az esélyt a bekerülésre, 
az érési folyamtatokat fi gyelembe véve.  

Éles József
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Pedagógiai alapelvek és célok

- a gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése álljon a középpontban
- minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges
- a gyermekeket fel kell készíteni a változásokra, az új kihívások felismerésére
- példamutató életvitel
- tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése 
- becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom, erkölcsi tisztaság
- önfegyelem, önismeret, alkalmazkodóképesség, empátia
- szakszerűség, pontosság, igényesség és kitartás a munkában
- a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése
- az egészséges életvitel igénye
- esélyegyenlőség a tanítás-tanulás folyamatában mindenki számára

Pedagógiai nevelő-oktató munkánk során az előbbiekben felsorolt értékek közvetítését alapfelada-
tunknak tekintjük.
 
Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink

A közösségfejlesztés során nemcsak az edzőknek 
van feladatuk, hanem az egyesület környeze-
tében tevékenykedő személyeknek is, hiszen 
megjelenésükkel viselkedésükkel, beszédstílu-
sukkal, társas kapcsolataikkal példaként állnak a 
gyermekek előtt.

Törekedjünk arra, hogy mivel minden sportolónk 
gyermek:

- ismerje meg  a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek  a közösségben való harmo-
 nikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek
- ismerje meg a magyar kézilabdázás örökségének jellemző sajátosságait, nagy múltú értékeit 
- legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt 
- váljon érzékennyé a társai iránt
- kapcsolódjon be közvetlen környezete értékeinek megőrzésébe, gyarapításába
- életmódjában a felelősség, szorgalom, alázat a választott sport iránt váljon meghatározóvá
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- szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a konfl iktusok közös kezelése és
 megoldása terén
- az önálló, felnőtt életében legyen képes életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni,
 egészséges életvitelt kialakítani
- ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és
 ezek elkerülésének módjait
- kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának meg-
 előzéséhez
- legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére
- tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést
- beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, ifjak 
 egészségi állapotát javítják
- fejlessze az embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást

Kiemelt tevékenységünknek tekintjük a szabadidő hasznos eltöltésének segítését. Rendszeresen 
látogatjuk az a Magyar Kézilabda Válogatott mérkőzéseit, illetve a környéken játszódó bajnoki és 
bajnokok ligája meccseket is örömmel nézzük együtt.
Nyaranként táborokat, felkészítő edzőtáborokat tartunk, melynek élményei egész évben kihatnak, 
ezzel elősegítve a pozitív közösségi szellemet. A táborainkat az ország minden tájáról látogatják, 
igazi „gyermek kézilabda barátságok” szövődnek. 
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Az Éles Kézisuli SE edzői fi lozófi ája

„Eltéved kinek út az irány, és nem a cél, ahová utat csinál.”

- Állandó koncentráció és versenyszellem kifejlesztése, 
 illetve megtartása a csapatban. A motiváció a játéko-
 sok önbizalmának fokától és a rájuk osztott feladat 
 minőségétől függ. A folyamatos ismétlés fejleszti a 
 magabiztosságot a játékosban. Minden játékos kapjon 
 valamiféle feladatot, még ha néha a feladat nem is 
 olyan fontos. A játékosok számára néha nem kielégítő 
 a kiosztott feladat, kompenzálni kell valamivel. Néha 
 az edző többet képzel a játékos teljesítőképességéről, 
 mint amit az valóban képes kihozni magából. Ez bünte-
 tés lehet a játékos számára.
- Közös szabályok és alapelvek elfogadása, együttmű-
 ködés. Mindenki ismeri a közösségi szabályokat és a
 szerint él. A megfelelő összhanghoz kölcsönös tisztelet szükséges. Mérkőzés: a jó összhang nem 
 más, mint a játék menetének megfelelően időzített együttműködés. 
- Adni és tanulni.
- A múltban szerzett tapasztalatok segítenek az elemzésben, majd az elvégzendő feladatok ki-
 jelölésében.
- Az állandó fejlődésre (egyéniség, személyiség, kézilabda) való késztetés
- „Jó szellemiségű” társaság kell az eredményes fejlődéshez.
- Az edzőnek egy általa szilárdnak tartott stratégiával kell rendelkeznie, melynek tengelye köré 
 szervezi a munkát.
- Az edző legyen tájékozott országon belül a sportág eredményeivel, kihívásaival, ezeknek 
 megfelelően motiválja sportolóit.
- Legyen felkészült a kézilabda szabályait érintő változásokról.
- Szemlélete legyen multikulturális, tanítsa meg játékosainak, hogy az integráció közösségekbe 
 akár külföldön is kulcs az eredményes sportpályafutáshoz.
- Az edző pozitív ösztönzéssel tanítsa a sportolót a munka maximális és pontos elvégzésére,
 fegyelemre. Az edző a sportolót soha semmilyen körülmények között ne alázza meg.
- Az edző mindig elfogulatlanul, indulatoktól mentesen értékelje játékosát.
- Az edző és sportolójának szülei közötti kapcsolat megfelelő kialakítása. Az edző ismerje meg 
 sportolója szociális helyzetét, használja a pedagógiai, pszichológiai ismereteit a sportoló prob-
 lémáinak megértése és megoldása érdekében.
- Az edző a sportoló értékelését kezelje bizalmasan, a szülőkkel a pedagógiai célok elérése érdeké-
 ben fontos tényszerű szakmai értékelést közölje.
- Sportolójáról, sportszervezetéről mindig megfelelően nyilatkozzon, felelős a médiaszereplésért.

6 www.eleskezisuli.hu

ÉLES JÓZSEF KÉZILABDA ISKOLA SE



Az ÉKI utánpótlás nevelés korosztályos rendszere:

A korosztályok képzésének megtervezésekor támaszkodtunk Mocsai Lajos: „Az utánpótlás kor-
osztályok képzési keretterve” szakmai anyagra. Ennek megfelelően illetve a MKSZ utánpótlásra 
vonatkozó speciális, korcsoportonkénti anyagait fi gyelemmel kísérve építettük fel az egyesület kor-
osztályos rendszerét. Célunk, hogy a tervezett MKB Veszprém KC égisze alatt működő utánpótlás 
akadémia számára megfelelő előképzettségű gyermekeket biztosíthassunk.
Először a kézilabdázás öt alap technikai elemét – labdavezetés, átadások, kapura lövés, cselezés, 
védekezés – kell megtanítani és ezeket kell egymás után összekapcsolni olyan játékos gyakorlatok 
segítségével, melyek kezdetben nagyon egyszerűek, majd a játékosok fejlődésével egyre komplex-
ebbé válnak. 
Ezzel párhuzamosan fontos a labda nélküli mozgások oktatása, és összekapcsolásuk a technikai 
elemek oktatásával. Nagyon fontos, hogy a helyes technikák megtanítása és elsajátítása után, 
versenyhelyzetben is gyakoroltassuk a gyermekeket, megfelelő technikai szint elérése után pedig, 
támadó – védő egyensúlyban. 
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Előkészítés a kézilabdázásra, a 6-9 éves korosztály számára

Szivacs-kézilabdázás

A szivacs-kézilabdázás előnyei és hátrányai

Előnyök:
- kisebb méretű teremben is játszható
- korábban lehet kezdeni a gyermekek számára 
 sportág specifi kus mozgások tanítását
- nincs félelemérzetük a játék résztvevőinek
 a labdától
- a labda súlya és mérete nem hátráltatja
 a kicsiknél, bizonyos labdához kötött technikai feladatok végrehajtását
- a labda markolása, birtoklása, körívben való felkészítése könnyebb
Hátrányok:
- a labda nem pattan jól fel a talajról
- könnyű súlya miatt kisebb sebességgel repül a levegőben
Összegezve a vizsgált szempontokat, egyértelműen megállapítható, hogy érdemes a szivacs-kézi-
labdázással előkészítenünk a kézilabdázásra a gyermekeket.

A képzés feladatai

Főbb szempontok: 
- a kiválasztás során minden gyereknek lehetőséget kell adni az edzéseken való részvételre.
- fel kell kutatni azokat a gyerekeket, akik valamely adottságaik és képességeik alapján alkal-
 masak lehetnek a magas szintű sporttevékenység végzésére. Minél hamarabb ismerkedik meg 
 a kézilabdázással, annál nagyobb esélye van arra, hogy akár a legmagasabb szintre is eljusson.
- az edzések során legegyszerűbb gyakorlatoktól kell haladni az összetettebb, bonyolultabb 
 feladatok felé. 
- részletesen fel kell mérni mindenkinek a képességeit és megállapítani, hogy melyik területek 
 fejleszthetők kellő mértékben.
- a feladatok végrehajtása során, különösen az első kísérleteknél, irányítani és vezetni kell a
 gyermeket. Folyamatosan erősíteni kell a gyermekben, hogy képes végrehajtani a feladatot.
- a képzés elején kiemelten foglalkozzunk a mozgáskoordinációval, javítsuk a testtartást, mindezt 
 játékos formában.
- fontos, hogy a gyermekek az első pillanatoktól kezdve jól érezze magát az edzésen, aminek a 
 legbiztosabb eszköze a labdás játékok alkalmazása. Kerüljünk minden monoton, egyhangú
 gyakorlatot a foglalkozások során.
- csak addig végezzünk bármilyen gyakorlatot, ameddig leköti a fi gyelmet  
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Főbb célok: 

- megismerve a kézilabdázás alapmozdulatait, megszerettetni a sportágat a gyermekekkel. 
- a játékos tanulás során elsajátítani az alapvető szabályokat.
- alapszinten megismertetni a csapatban szereplés élményét úgy, hogy azon belül egyénileg is 
 sikerélménye legyen a kis játékosoknak. 
- megismertetni a győzelem és a vereség ízét egyaránt.
- a sportszerű játék legyen a természetes a kicsik számára. 
- az ügyesség, koordináció, kondicionális képességek és állóképesség fejlesztése, a korosztá-
 lyokra jellemző követelmények alapján.
- a sportág népszerűségét és a meglévő csapatok vonzerejét kihasználva, az általános iskolák alsó 
 tagozatos tanulóinak minél nagyobb számban történő bevonása, a labdás ügyességi edzésekbe, 
 versenyekbe. 

Az edzések jellege: 
- alkalmazzunk minél több labdás játékot, amelyekben a kézilabdázás alapjait megismerhetik a 
 gyermekek. Valamennyi kis játékost foglalkoztassuk egy időben. Legyen mindig a középpontban 
 a gyerek és a labda. 

Az edző személyisége:
- az edző legyen szakmailag felkészült
- határozott
- következetes
- igazságos
- fi gyelmes
- türelmes
- pozitív gondolkodású.
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Az oktatás fokozatossága:

6-7 éves korosztály: általános ügyességfejlesztés, előkészítő mozgások. Labdakészség fejlesz-
  tése és a labdától való félelem leküzdése. Tér- és egyensúly érzékelés
  fejlesztése. Szivacs-kézilabdázás kezdete.
7-8 éves korosztály: koordinációs képességek fejlesztése. Egyszerűbb taktikai jellegű labdás
  játékok alkalmazása. A szivacs-kézilabdázás technikája.
8-9 éves korosztály: az összetettebb mozgások fejlesztésének kezdete. Kapura lövés gyakor-
  lása többféle technikával.  Alapmozgások támadás és védekezés közben.
9-10 éves korosztály: a játékkészség fejlesztése. A megosztott fi gyelem szerepe a kézilabdázás-
  ban. Labdás és labda nélküli helyezkedés játék közben.

Sportági alapképzés a 10-12 éves korosztály számára

Főbb szempontok:
 
- rendszeresen végzett képesség felmérés során, fi gyelemmel kísérni az egyén fejlődését. Tovább-
 ra is a fokozatosság elvének betartása a gyakorlatok során. 
- az izomzat további erősítése, kizárólag saját testsúllyal végzett gyakorlatokkal.
- testalkat és ügyesség alapján elkezdeni a posztok szerinti kiválasztást, de a képzést továbbra is 
 minden irányban folytatni.

Főbb célok: 

- a játékosok szabályismeretének folyamatos erősítése.
- megerősíteni az „egyén helye a csapatban” fogalmát.
- a kézilabdázáshoz való kötődést megszilárdítani. A játé-
 kos úgy érezze, hogy ez a sportág a „sajátja”, legyen 
 büszke arra, hogy kézilabdázik.
- a versenyszellem erősítése .

Az edzések jellege: 
- képességfejlesztés, mozgáskoordinációs gyakorlatok: 25%
- technikai alapképzés: 25%
- labdás játékok, ügyességet és taktikai gondolkodást fejlesztő feladatok: 30%
- kézilabda csapatjátékok egyszerű, vagy különleges szabályokkal: 20% 
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Technikai képzés: 
- átadás fajták (kétkezes mellső, kétkezes felső, egykezes felső, pattintott átadás, felugrásos 
 átadás). 
- cselezés, különböző cselformák elsajátítása. 
- bármilyen mozgásból a lehető leggyorsabban védekező alapállásba helyezkedés, majd védekező 
 alapállásból indítani minden védekező mozgást. Oldalazó mozgások és az ebből történő irány-
 változtatások, kitámadás visszazárás, megállás két lépésből.

Támadás:
- kapura lövés alapvető páros kapcsolatokból 
 (szélső-átlövő, átlövő-beálló, átlövő-irányí-
 tó, szélső-beálló)
- 2-2 és 3-3 elleni támadó mozgások ismerete

Védekezés:
- az ütközések, sáncolások technikájának el-
 sajátítása talajon, illetve levegőben. 
- az ütközésektől, labdától való félelem leküz-
 dése védekezés és sáncolás közben
- 1-1 elleni védekezés, emberfogás alkalmazása
- váltások 2-2 elleni szituációkban
- csapat védekezési rendszerekben (6:0, 5:1) a „számolás” fogalmának ismerete

Taktikai képzés:
- húzások fogalmának, elkezdésének alapvető elsajátítása
- egyszerű keresztmozgásokkal indított támadások
- kis létszámú emberelőnyös szituációk

Képességfejlesztés: 
- láberő fejlesztés védekező gyakorlatokkal ( játékosan, versenyszerűen)
- erőfejlesztés saját testtel végzett gyakorlatokkal (ügyességi és játékos küzdő gyakorlatok) 

A kézilabdaedzés speciális, a korosztályban leggyakrabban alkalmazott gyakorlat típusai:
- kapura lövés valamennyi pozícióból (védő nélkül vagy passzív védővel, esetleg bábuval)
- alapvető egyéni és páros indításgyakorlatok
- egyéni, páros, hármas védekező gyakorlatok

www.eleskezisuli.hu
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Felkészítés a 13-14 éves korosztályban:

Főbb szempontok: 
- rendszeresen végzett képesség felmérés és alkati, mentális képességek alapján, poszt szerinti 
 szakosodás, az alapképzés fi gyelembe vételével
- speciális képességfejlesztés 
- mérkőzéseken továbbra sem a győzelem legyen az edző elsődleges, egyedüli célja, hanem a 
 játékosok fejlődése és minél összetartóbb csapattá formálása

Főbb célok: 
- a játékosok egyéniségének alakítása a közös-
 ség segítségével
- segíteni a „magasabb” célok elérésére vágyó 
 játékosokat, motiválva őket a minőségi 
 munkavégzésre
- a sportághoz való kötődés további erősítése
- segíteni a játékosnak egy elérhető jövőkép 
 kialakításában
- játékosok, csapat, edző közös céljainak meg-
 találása, ami nem lehet „csak” az eredmé-
 nyesség

Az edzések jellege: 
- már ebben a korban poszt szerinti kiválasztás alapján egyéni képzés, legalább egy alkalommal 
 hetente: 15%
- képességfejlesztés, mozgáskoordinációs gyakorlatok: 20%
- technikai alapképzés: 20%
- labdás játékok, ügyességet és taktikai gondolkodást fejlesztő feladatok: 25%
- kézilabda csapatjátékok egyszerű, vagy különleges szabályokkal: 20%  

Technikai képzés:
- átadás fajták alkalmazása mérkőzés körülmények között (egykezes felső, pattintott átadás,
 felugrásos átadás, stb.). 
- cselezés, különböző cselformák alkalmazása mérkőzés körülmények között 

Támadás:
- kapura lövés alapvető hármas kapcsolatokból (szélső–átlövő- irányító, átlövő–beálló-irányító, 
 átlövő–irányító-átlövő, szélső–beálló-átlövő)
- csapatban alkalmazott támadó mozgások ismerete
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Védekezés:
- valamennyi védekezési rendszer alapfokú ismerete (6:0, 5:1, 5+1, 4:2, 4+2, 3:2:1)
- váltások alkalmazása csapatvédekezési rendszerekben

Taktikai képzés:
- húzások alkalmazása, létszám egyenlőség és emberelőny esetén
- támadások keresztmozgással, zárással vagy zárás nélkül
- pozíciós játékból keresztmozgásos támadásba való átmenet és fordítva   

Képességfejlesztés: 
- speciálisan kézilabdás mozgássorok végrehajtásával
- erőfejlesztés medicinlabdával
- erőfejlesztés saját testtel végzett gyakorlatokkal
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A kézilabdaedzés speciális, a korosztályban leggyakrabban alkalmazott gyakorlat típusai:
- kapura lövés valamennyi pozícióból védővel és mérkőzés körülmények között
- alapvető egyéni páros és hármas indításgyakorlatok, nehezített feltételekkel
- egyéni, páros, hármas védekező gyakorlatok, védekezési pozíciók szerint elhelyezkedve
- poszt szerinti egyéni képzés

Fontos, hogy a felkészítés és versenyeztetés során a kiugróan tehetséges játé-
kosokat az idősebb korosztályokban is szerepeltessük.
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