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Bevezetés 

 

A vívás olyan erős nemzeti hagyománnyal és olyan eredményekkel, olyan sikersorozattal 

rendelkezik, hogy mint nemzeti érték ápolni szükséges. A sportág nemzeti értékként kezelése, 

nemzeti sportággá emelése sportstratégiai kérdés, ugyanakkor a sportágnak is fel kell nőni 

ehhez a kiemelkedő feladathoz! A londoni siker – Szilágyi Áron sikere - nemcsak a sportágat, 

nemcsak a szakágat erősíti, de a nemzeti identitást is. A magyar emberek rendkívüli módon 

értékelik a sikereket, ezt a tiszteletet meg kell becsülni, értékelni kell, ezért most – a londoni 

olimpia után - kell határozottan lépni sportágunk érdekében, mert nem lehet tagadni, hogy a 

korábbi sportági, szakági nagyhatalmi szerepünk megroppant, és a válságnak az okai tisztán 

láthatók, és beavatkozást igényelnek. Nem lenne helyes reakció, ha a rendkívüli siker 

elodázná a változtatási lépéseket, lefedné a problémákat! 

 

A Magyar Vívó Szövetség megtette az első lépéseket vezetés változtatásában. A változtatások 

lezajlottak, megfogalmazódott a változtatási program alapja, megkezdődik a hosszútávú 

stratégia részleteinek pontosítása, a prioritások kijelölése, és az ebből következő éves 

munkaprogramok kidolgozása. Célkijelölésünkben elhatároljuk azokat a célokat, amelyeket 

önmagunktól várunk el, és azokat, amit nemzeti érdekként a kormányzatnak, 

minisztériumoknak, sportpolitikának ajánlunk megfontolásra, illetve egyetértés esetén kérjük 

azok megvalósítását, a programok, projektek értékeit és várható következményeit 

megmutatva. 

 

Terveinkkel követjük a sporttörvény változásait (2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 

2004. évi I. törvény módosításáról), a Magyar Olimpiai Bizottság stratégiai célkitűzéseit (A 

Magyar Olimpiai Bizottság sportfejlesztési irányai és területei 2012), és a korábbi Sport XXI 

Nemzeti Sportstratégia változtatásának előmunkálatai alatt megfogalmazott prioritásokat, és 

az alakuló európai sportpolitika célkitűzéseit (A sport európai dimenziójának fejlesztése, 

COM (2011) 12 végleges, Brüsszel, 2011.1.18.).  

A szervezeti – vezetési szisztéma változtatása mellett a finanszírozási modell pontosítása és a 

feladatok, lehetőségek meghatározása pontos munkát igényel. A növekvő központi állami 

támogatás reménye mellett, az önkormányzatok felé történő szövetségi aktív kapcsolatépítés, 

illetve a pályázati tevékenység fejlesztése, a magántőke bevonásának pontosabb, tudatosabb 

szervezése, az egyesületek felé történő szolgáltató jelleg növelése a bevételi és kiadási 

struktúra változtatása pontos és tudatos munkát igényel. 
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Sportlétesítményeink száma és minősége, sportszakembereink képzése és továbbképzése 

fejlesztésre szorul. Hazai rendezésű világversenyeink rangot képeznek, de a világban távoli 

helyeken megrendezésre kerülő kvalifikációs versenyeken való szereplés egyre nagyobb 

terhet ró sportvezetésünkre. Az eredményesség fenntartása eddig heroikus munkával sikerült, 

de a válságjelenségeket immár kezelni szükséges. Csökken versenyzőink létszáma, edzőink 

külföldön vállalnak munkát, sokszor a saját élettel történő küzdelem elvonja a figyelmet a 

szakmai munkáról, csökken a nevelési – etika munka minősége. 

A vívás nemzeti érték, szabadságharcaink, ellenállásunk alapját adta ez a tudás, ez a 

művészet. A katonai elit csökkenésével, majd eltűnésével, az életmód változásával 

veszélyeztetetté vált sportágunk. Az arisztokratikus elit második világháború utáni 

megroppanásával, majd a hadsereg, a hadsereg sportjának teljes átalakulásával komoly 

veszélyeknek van kitéve sportágunk. A szakmai tudás még itt van mestereink fejében, 

kezében, de ez a nemzeti érték tudatos odafordulást, ápolást igényel, ugyanakkor belső 

megújulást is. 

 

Gyermekeinknek szüksége van a vívás izgalmára, a testedzés egészségfenntartó, 

egészségfejlesztő hatásaira. A vívás intelligenciát, gyors döntést, határozottságot, győzelem 

orientáltságot, ugyanakkor óvatosságot – és még sorolhatnánk a fejleszthető tulajdonságokat – 

igényel, és még mai modern formájában is versenyképes a virtuális világ impulzusaival! 

Megújulásához viszont néhány rendkívül karakteres lépésre szükség van, és ennek vannak 

külső finanszírozási elemei is. Programunk azt célozza, hogy felvázolja karakteres 

támogatásra érdemes jövőképünket.  „A vívás kitűnő eszköz a Fair Play és az etika 

elsajátítására.” (Dr. Kamuti Jenő) 

A fiúk – és ma már a lányok is – még modern világunkban, napjainkban is szeretnek vívni, 

kardozni. Hol veszítjük el akkor őket? Programunk meg tudja fordítani a szűkítő trendeket?  

Azt gondoljuk, hogy igen, főképpen, ha az egyre növekvő nehézségek ellenére még mindig 

ilyen kiváló sportszakembereink, sportolóink vannak… 
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Sportág hazai története 

 

Sokat hangoztatott tény, de mégis fontos hangsúlyozni, hogy a vívósport a 

legeredményesebb olimpiai sportág Magyarországon.  A vívás 1896 óta szerepel az olimpiai 

játékok programjában és eddig vívóink 83 olimpiai érmet, köztük 35 aranyérmet nyertek.  

Ez büszkeségünk forrása, de egyben nagy felelősséget ró mindazokra, akik a mindenkori 

magyar vívósport életében feladatot vállalnak vagy versenyzőként pástra lépnek.  

Felelősséggel tartozunk mindazokért, akik szeretett sportágunk dicsőségét vitték a világba az 

elmúlt több mint egy évszázad során, bár a modern magyar vívósport története korábbra 

nyúlik vissza, hiszen már a XIX. század első felében felállításra került a Nemzeti Vívó 

Intézet.  Ápolnunk és óvnunk kell gazdag hagyományainkat, de mindig készen kell állnunk 

arra, hogy szükség esetén befogadjuk az újat, mindazt, ami nemes értékeink megőrzése 

mellett továbbra is biztosítja sportágunk sikerességét - ahogy Széchenyi István mondotta volt: 

„Más tapasztalást magunkévá nem tenni – vétek”. 

 

Részletesen nem kívánjuk felidézni a dicső múltat, de néhány elemet felvillantunk belől, hogy 

érezhetővé váljon sportágunk ereje, nemzeti értékünk, hagyományunk. 

 1896 – a vívás az újkori olimpiák életre keltése után 1896 óta szerepel az olimpiai 

játékok programján 

 Magyarország 1900 – tól képviselteti magát az olimpiai játékokon 

 Magyarország a FIE alapítója 

 Magyarország legeredményesebb sportága az olimpiák összesített rangsorában a vívás 

Több olimpián szereztek aranyérmet az alábbi sportolóink: 

6 olimpián: 
Gerevich Aladár kardvívó, 7 aranyérem: 1932-től 1960-ig minden 

olimpián csapat-, 1948-ban egyéni győzelem is 

5 olimpián: 
Kovács Pál kardvívó, 6 aranyérem: 1936-tól 1960-ig minden olimpián 

csapat-, 1952-ben egyéni győzelem is. 

4 olimpián: 

Kárpáti Rudolf kardvívó, 6 aranyérem: 1948-tól 1960-ig minden olimpián 

csapat-, 1956-ban és 1960-ban egyéni győzelem is. 

 

Az olimpiai játékok legsikeresebb magyar sportága a vívás, a magyar vívók összesen 83 

olimpiai érmet szereztek, a sorrendben utánuk 77 éremmel következő kajak-kenusok és a 65 

érmes úszók előtt. A három legeredményesebb magyar olimpikon kardvívó volt. A 

legsikeresebb fegyvernem a kardvívás, amelynek egyéni versenyében 1924 és 1964 között 

zsinórban kilencszer győzött magyar vívó, azóta viszont csak 1992-ben, illetve most, 

Londonban, Szilágyi Áron révén nyertünk aranyérmet. 
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Magyar vívók érmes helyezései a nyári olimpiákon, 1908–2012 

Versenyszám, fegyvernem Aranyérem Ezüstérem Bronzérem Összesen 

Férfi kard csapat 10 3 3 16 

Férfi tőr csapat – – 4 4 

Férfi párbajtőr csapat 3 3 – 6 

 

 
    

Férfi kard egyéni 13 7 8 28 

Férfi tőr egyéni – 2 1 3 

Férfi párbajtőr egyéni 2 1 3 6 

 

 
    

Női tőr csapat 1 3 3 7 

 

 
    

Női tőr egyéni 4 3 2 9 

Női párbajtőr egyéni 2 – 2 4 

ÖSSZESEN 35 22 26 83 

 

Egy példa a magyar női sportolók eredményeire 

 
 

1933 - Az Európa-bajnok női tőrcsapat Dany Baba, Elek Ilona, Bogen Erna, Elek Margit 

 

 

 



Magyar Vívó Szövetség 

Közép- és hosszú távú sportágfejlesztési stratégia 

 8 

MAGYAR ÉRMEK ÉS HELYEZÉSEK AZ OLIMPIÁKON 

(1896-2012) 

SPORTÁG/HELYEZÉS 1. 2. 3. 4. 5. 6. PONTSZÁM 

 

Vívás 

 

35 

 

22 

 

26 

 

25 

 

25 

 

14 

 

598 

Úszás 25 23 18 24 24 17 499 

Kajak-kenu 22 29 26 15 13 12 486 

Birkózás 19 16 18 29 21 14 428 

Torna 15 11 14 13 11 14 291 

Atlétika 10 12 17 19 20 14 309 

Ökölvívás 10 2 8 2 15 1 149 

Öttusa 9 8 5 3 3 2 140 

Vízilabda 9 3 3 3 4 2 109 

Sportlövészet 7 3 7 4 7 12 130 

Labdarúgás 3 1 1 -- 1 - 32 

Súlyemelés  2 9 9 7 6 15 143 

Cselgáncs  1 3 5 - 10 - 62 

Művészeti verseny 1 2 1 - - -  21 

Kézilabda - 1 2 7 1 1 37 

Evezés  - 1 2 2 6 4 35 

Lovaglás - - 1 2 1 1 13 

Tenisz - - 1 -  - - 4 

Vitorlázás  - - 1 - - - 4 

Röplabda  - - - 2 1 1 9 

Kerékpár - - - - 5 2 12 

Asztalitenisz  - - - 2 - - 6 

Kosárlabda - - - 1 - - 3 

Lovaspóló - - - 1 - - 3 

Műugrás - - - 1 - - 3 

Íjászat - - -  - 1 - 2 

Tékvandó - - - - 1 - 2 

Ritmikus gimnasztika - - - -  - 1 1 

 

ÖSSZESEN 

 

168 

 

146 

 

165 

 

162 

 

176 

 

127 

 

3533 
(forrás: http://www.nemzetisport.hu/london_2012/olimpia-a-vivas-a-magyar-aranylista-elen-orokrangsor-2164395) 

 

Az elmúlt két évtized a magyar sport számára, és benne a magyar vívósport számára 

is, sok nehézséget hordoztak és hordoznak a mai napig.  A rendszerváltást követően megindult 

a magyar sport általános hanyatlása, melytől sajnálatos módon a vívósport sem tudta 

függetleníteni magát.  Ma tényként kell rögzítenünk, hogy egyetlen magyar vívócsapat sem 

kvalifikálta magát a XXX. Nyári Olimpiára Londonban és a hat egyéni versenyszám közül is 

csak négyben voltunk érdekeltek.  Külön öröm számunkra az, hogy Szilágyi Áron révén, a 

londoni játékokon ismét sikerült olimpiai aranyérmet nyernie a magyar vívósportnak.  Ez a 

nagyszerű eredmény is azt mutatja, hogy vívósportnak még mindig vannak tartalékai, 
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mindazonáltal tisztában vagyunk azzal, hogy ez sem leplezheti el azokat a meglévő 

problémákat és feszültségeket, melyek sportágunkat terhelik.  El kell ismernünk: a világ 

vívósportja elment mellettünk, de nem törődhetünk bele abba, hogy ez így is maradjon.  Nem 

engedhetjük meg, hogy a magyar vívósport középszerű legyen.  Hagyományaink köteleznek 

minket és magunk felé is azt az elvárást kell állítanunk, hogy kitartó, aprólékos munkával 

ismét sikeres és eredményes sportággá tegyük a vívást Magyarországon. 

 

A vívósport eredményei az olimpiákon az elmúlt negyedszázadban 

 Olimpiai csapat összpontszám Vívás % 

1976. OJ 23 olimpiai pont 163 15,3 

1980. OJ 25 olimpiai pont 234  9,5 

1984. OJ - - - 

1988. OJ 23 olimpiai pont 211 11,3 

1992. OJ 21 olimpiai pont 208   9,5 

1996. OJ 31 olimpiai pont 150 20,6 

2000. OJ 16 olimpiai pont 134 11,8 

2004. OJ 28 olimpiai pont 145 19,3 

2008. OJ 14 olimpiai pont 93 15,1 

2012. OJ 7 olimpiai pont 127 5,5 

 

A magyar vívósportban kialakult helyzet azonnali cselekvést igényel.  Egy cselekvési 

terv kidolgozása vált szükségessé annak érdekében, hogy megállítsuk a vívósport további 

visszaesését.  Ez az írás arra vázol fel megoldási javaslatokat, hogy miképpen szervezzük újjá, 

újítsuk meg a vívósportot Magyarországon, hogyan hasznosítsuk leghatékonyabban meglévő 

szellemi és anyagi erőforrásainkat.   

 

Minden cselekvési stratégia, így ennek is, egyik legfontosabb eleme és logikailag is 

első lépése az, hogy leírást adjon a jelenlegi helyzetről, hogy most hol tartunk, illetve arról, 

hogy miért jutottunk abba a helyzetbe, amiben jelenleg vagyunk.  Könnyű belátni, hogy egy 

stratégia sikere elsősorban azon múlik, hogy precízen meghatározzuk, honnan kell 

elindulnunk.  A stratégia következő lépése megjelölni a problémák pontos forrását, vagy 

éppen rámutatni azokra a pozitívumokra, melyekre a jövőben is lehet építeni.  Ezek 

együttesen határozzák meg azt a feltételrendszert, amivel neki lehet látni a célok 

megfogalmazásához.  Mi ezeket a célokat most közép- és hosszútávon kívánjuk felvázolni 

azzal a kitétellel, hogy e célok minél eredményesebb megvalósulása érdekében, illetve –

amennyiben szükséges - azok korrekciója végett, gyakori rendszerességgel felül fogjuk 

vizsgálni a stratégia megvalósulásának állását.  A stratégia meghatározásakor a belső 

tényezőkön, amelyekre a Magyar Vívó Szövetségnek és tagszervezeteinek van közvetlen 
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befolyása, azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy jelenleg a vívás anyagi lehetőségei 

nagymértékben a mindenkori állami támogatásoktól függnek, ez pedig jelentősen 

meghatározza és behatárolja azt az eszközrendszert, amit a kijelölt célok megvalósításához 

igénybe tud venni. 
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Helyzetkép 

 

„Ma tényként kell rögzítenünk, hogy egyetlen magyar vívócsapat sem kvalifikálta magát a 

XXX. Nyári Olimpiára Londonban és a hat egyéni versenyszám közül is csak négyben 

leszünk érdekeltek.  El kell ismernünk: a világ vívósportja elment mellettünk, de nem 

vagyunk hajlandóak beletörődni abba, hogy ez így is maradjon.  Nem vagyunk hajlandóak 

feladni a küzdelmet, nem engedhetjük meg, hogy a magyar vívósport középszerű legyen.  

Hagyományaink köteleznek minket és magunk felé is azt az elvárást kell állítanunk, hogy 

szívós, aprólékos munkával ismét sikeres és eredményes sportággá tegyük a vívást.” 

(Csampa Zsolt: Hagyomány és megújulás 2012. június 30.) 

 

A rendszerváltás után a piacgazdaságra átállás környezetében sportágunk folyamatosan 

leépült. A korábbi időszakok országos irányítói nem tették világossá, hogy a finanszírozás 

átalakulásának szükségességét. Bázis alapon történő központi forrástervezés mellett, a 

támogató gazdasági kör folyamatos szűkült. Az átmeneti időszakban központi szabályzással 

nem segítették kellőképpen új gazdasági kapcsolatok kialakulását. A globális piacon jelentős 

nemzetközi  cégeknek nem érdeke a magyar sport támogatása, a hazai közép és 

kisvállalkozások túlélésükért küzdve nem voltak képesek a lemaradást ellensúlyozni. A 

labdarúgáson kívül, a sportágak többségében döntően nem alakult ki, állami, központi forrást, 

kiváltó fordulat.  A gazdasági világválság rideg környezete, jelenleg nem kedvez a magántőke 

felöli megújulásnak. Kinek érdeke a nemzeti hagyomány, érdekek védelme? 

 

Örvendetesnek tartjuk a látványsportágak társasági adódóból történő támogatását, de a 

nemzeti értékek életben tartására is fokozottabb figyelmet kell fordítani. A tradicionális 

magyar sportágak bizonyították értékeiket, felismerhetővé, arculattal rendelkezővé tették a 

magyar sportot. A mai arculatot építő szakemberek pontosan tudják, hogy mekkora 

befektetést igényel egy arculat kiépítése, és arról is pontos ismereteik vannak, hogy mennyire 

könnyű elveszteni azt, hogy a leépülési folyamatok rendkívül gyorsak a megnövekedett 

nemzetközi versenyben.   

Ma a világban az egyre fejlődő vívás háttere megerősödött, teamek dolgoznak a versenyzők 

mellett (főállású edzők, orvos, gyúró, pszichológus, elemzők), de a szakmai színvonal is 

folyamatosan emelkedett. A világ eltanulta a legjobb edzőktől – sajnálatosan sok magyar edző 

ment dolgozni külföldre – a szakmai módszereket, finomságokat és komoly riválisokká 

váltak. Ma már megoszlanak az érmek több korábban vívás szempontjából alig jegyzett 

nemzet között. 
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A sportági megújulás új utjait szükséges keresni, de szélesebb spektrumban, mint csupán az 

eredményesség értékmérőjén keresztül. A közösségi értékek, a közösségi kohézió növelése, a 

társadalmi esélyegyenlőség javítása, a sporthoz való hozzáférés növelése, a fogyatékos 

emberek integrált sportmodellbe történő befogadása új oldalak nyithatnak meg sportágunk 

fejlődésében.  

 

A Budapest centrikusság inkább gátja a fejlődésnek, mint húzómotorja. Budapest és vidék 

fejlesztését sajnálatos módon együtt kell megtenni. A vidéki központok fejleszthetőségét, 

erejét a párbajtőr fejlődése is elemezhető módon bizonyítja. 

 

Fő problémák: 

- az egyesületek helyzete, finanszírozási háttere jelentősen romlott, ezen belül főleg 

a vidéki egyesületek szenvedtek nagy veszteségeket 

- a versenyzői bázis csökken 

- edzőelvándorlás, nincs kiszámítható jövőkép 

- edzőképzés színvonala romlott 

- hullámzó, de mégis egyre eredménytelenebb szereplés 

A sportág regisztrált sportolói összlétszáma 

 

A sportolói létszám csökkenése nem tűr halasztást, prioritások mentén együttes akciókkal 

fordítható meg a trend. Sajnálatos módon a sportot megkezdők létszáma is csökken. 

2009 1657 fő 

2010 1517 fő 

2011 1479 fő 

2012 1191 fő 
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„Nemzetközi utánpótlás versenyeken még érünk el jelentős sikereket; a minden évben 

megrendezett kadet és junior világversenyeken a magyar versenyzők a mai napig 

eredményesen szerepelnek. Erre nagyon jó példa az idén a horvátországi Porecben 

megrendezett junior Európa-bajnokság, ahol számos fegyvernemben magyar győztest avattak.  

Kár lenne azonban azt a képet festeni, hogy az utánpótlás neveléssel minden rendben lenne.”   

(Csampa Zsolt: Hagyomány és megújulás 2012. június 30.) 

Sportolóinkat nagyrészt junior korban veszítjük el, tehát a középiskola után az elhelyezkedés, 

ill. a tanulmányok folytatása és a tanulmányok utáni munkába állás időszakában! Különös 

gondot kell tehát fordítani a vívásra egyébként is jellemző diplomaszerzés időszakában, a 

sport és tanulás összekapcsolása a mi esetünkben tradíció, a tervezett életpálya, a mi 

esetünkben létszükséglet ezt ösztöndíjrendszer és kollégiumi elhelyezés kialakításával 

jelentősen fejleszteni lehetne!  

 

A sportegyesületeink nem nyereségre törekvő életképes vállalkozásként működnek, pedig a 

világban ezen a területen önfenntartó modellek működnek. 

 

Átfogó elemzés eddig nem történt (létesítményhelyzet, tulajdonos – fenntartók viszonya, 

központi és önkormányzati ill. magán források aránya, foglalkoztatási adatok, válogatott és 

klub érdekellentétei, fegyvernemek pontos helyzete) így a célok kitűzése, és a modellalkotás 

előtt is problémák mutatkoznak. A Magyar Sporttudományi Társasággal, a Semmelweis 

Egyetem TSK kutatóival és a vidéki sportszakember felsőoktatási képzés centrumaiban 

dolgozó kutatókkal (Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégium) együtt, sokkal 

pontosabban fel kell térképeznünk sportágunkat, hogy az érdekeltségek mentén (stakeholder 

elemzés) egy új hatékony, hosszútávon fenntartható, működtető modellt dolgozzunk ki.  Ez a 

munka a korábbiakban elmaradt, így a korábbi pozitív célkitűzések heterogén halmaza nem 

teljesülhetett! 

 

Magyarországon a piacgazdaság állapota miatt a pontos felmérések, stratégiák, az abból 

következő prioritások meghatározása, pontos cselekvési tervek kialakítása sem elegendő, ha a 

nemzeti értékeket képviselő sportágak új működésükhöz nem tudnak pluszforráshoz jutni, de 

fontos a belső változások párhuzamos megkezdése is. 

 

Kérdés milyen új innovatív, szolgáltató jellegű technikákat alkalmaz a sportirányítás, hiszen 

most elhárultak a korábbi széttagoltságból eredő akadályok! Az új sporttörvény, és a stratégia 
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módosítása jelzi, hogy a fejlesztési stratégiáknak megfeleltetett, új átlátható programokkal, a 

meghirdetett programfinanszírozás elveinek megfelelően forrásokhoz lehet jutni, erre 

sportágunknak fel kell készülni! 
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Kerekesszékes vívás 

A kerekesszékes sportolók számára Sir Ludwig Guttmann mutatta be a vívást 1953-ban, 

1960-ban pedig már Paralimpiai versenyszám volt. Azóta a stabil rögzített székekre 

adaptálták és kidolgozták a szabályokat.  

Kerekesszékes sportolók, amputáltak, központi idegrendszeri és gerinc sérültek bizonyítják 

fürgeségüket, ügyességüket a nemzetközi versenyen.  

Versenyszámai: egyéni és csapat, tőr, párbajtőr (ffi, női) és kard (ffi).  

A víváson belül a kerekes székes vívás az integrált sportfelfogás filozófiáját megvalósítva 

fejlődik, amiben mintaadó lehet a többi sportág felé is. Az integrált modell nem elméleti 

szándék, hanem megvalósított gyakorlat. Két szakosztályban Törekvés SE és az Újpesti Torna 

Egyletben mintaadó szakmai munka folyik.  Régebben volt kerekes vívás Gödöllőn, 

Debrecenben, OSC-ben, VASAS-ban és a BHSE-ben is, de a feltételek romlásával ezek az 

tevékenységek leálltak. Napjainkban 12-18 kerekes székes igazolt sportoló van 

Magyarországon. A sportolók 4 fegyvernemben (női tőr, női párbajtőr, férfi tőr, férfi 

párbajtőr) vettek részt a hazai, a nemzetközi, illetve világversenyeken. A londoni Paralimpián 

3 ezüstérmet, 2 bronzérmet, 1 IV. helyezést, 1 VII. helyezést és 1 VIII. helyezést értek el 

sportolóink. 
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Problématérkép: 

 

 Legnagyobb problémánk, hogy a sportolni vágyó mozgássérültek vagy a friss sérültek 

nem tudnak a szakágról és nincs, aki a sportegyesületbe irányítsa őket. Az 

utánpótlás ebben az értelemben nem megoldott! 

 Integrált sportfelfogással dolgozó központok száma csökkenő tendenciát mutat! 

 A mozgássérültek legtöbbször anyagi okok miatt nem tudják elkezdeni vagy folytatni 

a sportolást. Abban az esetben, ha már lejutnak a vívó terembe és tudnak annyi anyagi 

áldozatot hozni, hogy rendszeresen lejárnak sportolni, ezért ebben állami támogatás 

nagy segítséget nyújtana. 

 Szakosztályok edző kerekes székekkel és verseny kerekes székekkel történő ellátása 

nem megoldott 

 A jelenlegi kerekes széket rögzítő pást, amely nélkül nem lehet edzeni, csak a két 

szakosztálynál áll megfelelő darabszámban rendelkezésre. Az új vívó szakosztályok, 

ha edzést szeretnének tartani, azt a kerekes széket rögzítő pást nélkül nem tudják 

megoldani. Ezt a sportszert sem bérelni, sem megvásárolni nem tudják költségei miatt 

(egy pást, amellyel két versenyző tud edzeni, kb. 350.000.-, 500.000.- Ft). 

Természetesen a pásthoz még kell a párbajtőrvívás részére lamé kötény, melynek ára 

47.000.- Ft/db. 

 Régebben több teremben is volt kerekes székes vívás, ahol meg volt oldva az 

akadálymentesítés mind a terembejutásra, mind a kiszolgáló helyiségekbe is (öltöző, 

fürdő, WC, masszőr helyiség). 

 A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok ad helyet az épek vívásának és ha közös 

edzéseket szeretnénk tartani, akkor igen nehéz a bejutás, hiszen nagyon régi, elavult 

(lépcsős lift) áll rendelkezésre a mozgássérültek bejutásához, melyet mindig csak 

kísérettel lehet bekapcsolni. 

 Sportszakembereink képzése nem elég korszerű, integrált szemlélet nincs kellően 

tudatosítva! Nincs külön fogyatékos sportolókkal foglalkozó továbbképzés! 

 Nem minden fegyvernem egyaránt fejlett (pl. kard) 

 A tévékben, rádiókban, médiában elenyésző az integrált sportfelfogás irányában 

terjesztett információ, riport 
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SWOT elemzés 
Belső tényezők 

ERŐSSÉGEK (Strenghts) 

Belső tényezők 

GYENGESÉGEK (Weaknesses) 
- rendkívül értékes hagyományok 

- legmagasabb eredményesség a sportágak között 

- magas presztízs 

- volt vívók tanult, sokszor magas pozíciókat 

betöltő személyek 

- edzői szaktudás még mindig igen magas szintű 

- jól működő Héraklész program 

- erős budapesti hagyományok 

- szűk, és tendenciájában csökkenő sportolói 

keret (az utánpótlás területén is) 

- a vidéki vívás látványos eltűnése 

- amortizálódott létesítményhelyzet, új 

létesítmények hiánya 

- szakemberképzés minőségének gyengülése 

- edzők hiánya 

- kevés egyesület 

- néhol nem megfelelő edzésmunka 

- sportdiplomáciai lobbi erő legyengült 

- bírói jelenlét nemzetközi szinten gyenge 

- Team munka hiánya 

- kevés verseny 

- versenyeztetési modell nem megfelelő 

- sportolói karrier út nem segített 

- tehetséges versenyzők ”elszippantása” 

- eredményhajhászás fiatal korban 

- minőségi edzőpartnerek hiánya 

Külső tényezők 

LEHETŐSÉGEK (Opportunities) 

Külső tényezők 

VESZÉLYEK (Threats) 
- utánpótlás fejlesztése 

- iskolai és egyetemi vívósport létrehozása 

- vidéki- régi és új vívóközpontok kialakítása 

- vidéki és budapesti szakosztályok 

együttműködési kapcsolatainak erősítése és 

kialakítása 

- önkormányzatokkal kapcsolat kialakítása 

- budapesti és vidéki egyetemekkel szoros 

kapcsolatok kialakítás 

- határon túli kapcsolatok erősítése és 

kapcsolatfelvétel 

- a válogatott és a klubérdekek harmóniájának 

megteremtése, szakosztályok fejlődésének 

támogatása 

-  „telepítési” terjeszkedési program kialakítása 

- a tehetségek idősebb korosztályban való edzés 

hatékony modelljének pontosítása 

- nevelőedzők megbecsülése 

- vidék vívásáért felelős személy munkakörének 

kialakítása 

- önkormányzati kapcsolatok központi 

szervezése, helyi sporttársak MVSZ 

támogatása 

- versenyrendszer pontosítása, átalakítása 

- hazai felnőtt válogató verseny kialakítása 

- OB méltóságának emelése (szezon végi 

rendezés) 

- U 21 keret kialakítása 

- vezetőedzők központi támogatása 

- iskolázás és versenyzés oktatásának, 

arányának, ideális modelljének kialakítása 

- szakosztályi munka üzleti irányban történő 

fejlődésének segítése 

- képzés, továbbképzés rendszerének 

modernizálása 

- szülők aktív bevonása (Szülői Klubok) 

- kooperáció növelése 

- területi, önkormányzati kapcsolatok 

fejleszthetők 

- világgazdasági válság, pénzügyi helyzet nem 

változik meg pozitívan 

- nem nyeri el a sportág a kiemelt Nemzeti Sport 

rangot és finanszírozást 

- bázis alapon és csak eredményességet preferáló 

finanszírozás lesz továbbra a jellemző 

- nem sikerül új szponzorokat bekapcsolni 

- nézők alacsony száma nem növekszik 

- média megjelenés elégtelen mértéke 

- folytatódik az edzők külföldi munkavállalása 

 

 



Magyar Vívó Szövetség 

Közép- és hosszú távú sportágfejlesztési stratégia 

 19 

Stratégiai célkitűzések 

 

A jövőben az MVSZ az összes tagszervezet koordinációját (a legkisebb egyesületéjét is) el 

kívánja látni.  A kialakult helyzet azonnali cselekvést követel, ezért az MVSZ struktúrájának 

kialakításakor a következő szempontokat kívánjuk érvényesíteni: 

 szakfelügyelői státusz létrehozása a vidéki és iskolai vívóélet szakmai 

ellenőrzésére; 

 nemzetközi kapcsolatok, jelenlét erősítése, javítása; 

 megújuló szakmai munka támogatása; 

 vidéki székhelyű egyesületek képviselete;  

 pesti székhelyű egyesületek képviselete;  

 a sportág eredményességét biztosító egyesületek képviselete; 

 megújuló média munka. 

Fő elvként tekintünk arra az általánosan megfogalmazott koncepcióra, hogy Magyarországon 

megyénként vagy régiónként kívánjuk megszervezni a vívósportot, ezek központjai 

megyeszékhelyek, egyetemi városok és/vagy már meglévő „vívóvárosok”(pl. Tapolca, 

Gödöllő) lennének. 

 a megyei vagy régiós központok kialakításának támogatása anyagi és tárgyi 

eszközökkel, ez a gyakorlatban már meglévő egyesületek kijelölését jelenti (ezek főleg 

olyan egyesületek lehetnek, ahol mindhárom fegyvernemmel foglalkoznak vagy 

legalább kettőt magas szinten oktatnak, ehhez szükség van eredményességi 

kritérium felállítására)  

o a megyei vagy régiós központokon túl természetesen a többi vidéki és 

budapesti egyesületet is támogatni kívánja a MVSZ, a régiós központokhoz 

hasonló módon, de figyelembe véve a speciális igényeket, ami abból adódhat, 

hogy esetleg csak egy vagy két fegyvernemet oktatnak az adott egyesületben 
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A vidék felvirágoztatása 

 

A vidék vívása fontos szerepet játszik a magyar vívósport életében, egy olyan érték, 

melyre jobban kell támaszkodnunk a jövőben.  Nem létezhet sikeres vívósport, sikeres 

vidéki vívósport nélkül.   

A vidék vívásának támogatásának lépései: 

 vidék bajnokságok anyagi támogatása (gyermektől a felnőtt korosztályig 6 

fegyvernemben) 

 felnőtt vidék bajnokok kiutaztatása egy szatellit versenyre (hogy legyen rangja a vidék 

bajnokságnak) 

 vidék - Budapest válogatott csapat találkozók létrehozása több korosztályban (egyszer 

budapesti, egyszer vidéki helyszínen; a le – és felutazás anyagi támogatása) 

 a vidéki szakosztályok képviselőinek közgyűlésre való utazásának támogatása 

(részvételük nagyon fontos a magyar vívás számára) 

 a vidéki szakosztályok képviselőinek szakosztályok konzultatív testületi ülésére való 

utazás támogatása 

 vidék bizottság szakmai programjának megvalósításához az anyagi források 

biztosítása, a feltételek megteremtése szükséges (találatjelző gép és kellékei, stb. 

támogatása „Indítsuk be a vívást program”). 

 

A műhelymunka megújítása 

 

Egyesületek és szakmai műhelyek nélkül elképzelhetetlen a siker.  A közeljövőben 

pontosítani szükséges miképpen hasznosítsuk meglévő erőforrásainkat, miképpen szervezzük 

meg az egyesületi életet úgy, hogy az a leghatékonyabb szolgálja versenyzőink felkészülését?  

Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a nevelő műhelyekben eltöltött és a központi 

felkészüléssel eltöltött idő között is. 

 

Műhelyek védelme 

 egy konzultatív testület felállítása amelynek tagjai az egyesületek és a szövetség 

mellett, a helyi közösségek képviselői (iskolaigazgatók, testnevelő tanárok, szülői 

munkaközösségek), valamint egyetemi szakemberek.  A testület célja, küldetése 

ajánlásokat kidolgozni, melyek az egész vívósport számára hasznosak lehetnek.  
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A testület mindig máshol ülésezne, így is jobban megismerve a helyi adottságokat, 

viszonyokat. 

 Különösen fontos a nevelőmunka megbecsülése, megvédése, melyre az új 

sporttörvény is lehetőséget nyújt.  Védjük meg értékeinket, befektetéseinket, ezért 

javaslom új átigazolási szabályzat elkészítését, melyben a nem szerződéses 

sportolók esetében is nevelési-költségtérítés járna a nevelőegyesületnek. 

 

Szervezetei változtatások fő célterületei 

 

Az MVSZ struktúrájának átalakítása 

- az iroda átszervezése 

- bizottsági struktúra átgondolása, a hatékonyság érdekében történő átalakítása 

- szövetségi kapitány (ok) kérdésének rendezése 
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Utánpótlás nevelés problémái 

 

Az utánpótlás fejlesztése meghatározó stratégiai kérdés. A korábbi utánpótlás fejlesztési 

programok nem vagy csak részben teljesítették a megfogalmazott célokat (Zarándi Csaba 

Vívó Utánpótlás Fejlesztési Program, 2004). 

A sikerhez a finanszírozás kellő mértékű hozzárendelése nem történt meg, illetve a vidéki 

nevelési központok nem erősödtek meg oly mértékben, hogy lendületet tudnának adni az 

egész sportágnak. 

 

A vívásnak nemzeti sportággá történő kiemelése után be kell kerülnie az iskolai testnevelés 

körébe, és nemcsak választható módon, de akár kötelező jelleggel is. A diáksport egyesületek 

tanórán túli tevékenysége felértékelődik a mindennapos testnevelés bevezetésével, a gyakorolt 

sportág körébe való bekerülés áttörést hozhatna s sportágterjedési csökkenő mutatóiban, a 

vívás tényleges gyakorlatában. 

 

Az utánpótlás fejlesztés problematikája struktúrájában megegyezik a felnőtt sportéval, de még 

összetettebb probléma komplexumot képez, hiszen több olyan tényező van, ami nem 

szövetségi hatáskör és külső állami, sportpolitikai döntéseket igényel: 

 

 infrastruktúra hiánya 

 sporteszközök hiánya, magas költségei  

 személyi feltétek hiányosságai 

 képzési rendszer hiányosságai 

 szakmai anyagok hiánya vagy korszerűtlensége 

 versenyrendszer illesztési problémái, logikája 

 motivációs háttér gyengülése 

 finanszírozási problémák 

 

A korosztályokhoz rendelt feladatok pontosan meghatározásra kerültek a tantervek 

elkészültek 
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Előképző szakasz 

Évfolyam: 1-3. Korosztály: bambi I.   Életkor: 6 - 9. év 

Évfolyam: 4-6. Korosztály: gyerek II.  Életkor: 10 - 13. év 

 

Alapfokú szakasz 

Évfolyam: 7. Korosztály: újonc  Életkor: 14. év 

Évfolyam: 8. Korosztály: serdülő  Életkor: 15. év 

 

Továbbképző szakasz 

Évfolyam: 9-10. Korosztály: kadet          Életkor: 16-17. év 

Évfolyam: 11-12. Korosztály: junior   Életkor: 18-20. év 

 

A sportág utánpótlásképzésének általános célrendszere 

 

 Biztosítsa a magyar vívósport folyamatos és magas szintű utánpótlását. 

 A beiskolázott tanulókkal megismertesse a vívást. 

 Felkeltse az érdeklődést a vívás fizikai és szellemi vonatkozásai iránt. 

 Biztosítsa a helyes technikai alapokat. 

 Bevezesse a tanulókat a vívás alapvető taktikai megoldásaiba. 

 Alkalmassá tegye és felkészítse a tanulókat a vívósportban történő versenyzésre. 

 Korszerű oktatás-módszertani eszközökkel nyújtson alapot a további fejlesztéshez. 

 A legkorszerűbb eszközökkel biztosítsa az ismeretanyag elsajátítását és a sport 

specifikus képességek fejlesztését. 

 A vívás adta speciális lehetőségek felhasználásával, biztosítsa a sportolók sokoldalú 

személyiségfejlődését. 

 A vívásban rejlő nevelési helyzetek kihasználásával, segítse a sportolók társadalomba 

való beilleszkedését. 
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Utánpótlás fejlesztési irányok 

 

Az infrastruktúra fejletlensége predesztinálja az utánpótlássport, diáksport és a felnőtt sport 

kapcsolatainak nehézségeit, az illesztés problémáit. Az új iskolákban, sportlétesítményekben 

sem terveznek vívásra alkalmas tereket, így hagyományos térstruktúrák nem, vagy csak 

nagyon nehézkesen fogadják be edzéseket, vívóversenyeket. Új épületek kialakításánál 

ajánlásokat kell megfogalmazni, aminek figyelembe vétele bizonyos térnagyság elérése után 

kötelező is lehetne! 

 

A sportszakember képzésben nemcsak az edzői képzést kell tovább korszerűsíteni, de a 

testnevelő képzési és továbbképzési rendszerekben (EMMI) is jelen kell lennünk! Ahány 

elkötelezett felkészült, tájékozott testnevelő kapcsolatunk van, annyi potenciális telepítési 

lehetősséggel rendelkezünk! A testnevelői kapcsolataink gyengék fejlesztésre szorulnak!  

 

 Rendszeresen vívó 6 – 14 éves korosztály számának dinamikus emelése 

 Érdekeltségi rendszer javítása (tiszteletdíj, fejkvóta) 

 Kiválasztási folyamat állomásainak átláthatóvá tétele és feltételeinek biztosítása 

 Tehetséggondozás tervezése, irányított iskolaváltás (14 – 15 éves kor, 18 – 19 éves 

kor) kialakítása 

 Tehetséggondozás korosztályi feltételrendszerének pontosítása, kialakítása 

 Versenyeztetés rendszerének javítása (pl. diákok versenyeztetése) 

 Szoros együttműködés a MOB diák és egyetemi sportért felelős tagozattal, Magyar 

Diáksport Szövetséggel, Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséggel 

 Héraklész program és Sport XXI program értékeit megtartani 
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Utánpótlás célkitűzésrendszere 

 

Az utánpótlás helyzetének javítása két fontos alappilléren nyugszik: 

 az egyik a megfelelő tömegbázis,  

 a másik a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése - ennek két terepe az iskola és 

az egyesületek. 

 

 

 

Fontos kitörési pont az iskolai sportban való aktív részvétel támogatása, amely akár a 

testnevelési órák, vívószakkörök, illetve a tanrend melletti foglalkozások keretein belül 

valósulhatna meg az iskola a legfontosabb bázis arra nézve, hogy már akár középtávon is 

sikerüljön a vívósport tömegbázisát bővíteni.   

 

- a Magyar Vívó Szövetségnek az önkormányzatokkal és/vagy az erre majd illetékes 

központi kormányzati szervvel, valamint iskolákat fenntartó vallási felekezetekkel 
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- ahol erre van fogadókészség - fontos együttműködési megállapodásokat kötnie, 

ennek révén a vívást az iskolai tanrendbe kötelező vagy fakultatív módon be 

kell emelni;  

o az együttműködés természetesen már óvodai szinten is megindulhat 

- kiemelt cél a vívás szabadidő sport jellegének erősítése, tekintve, hogy sokan azt 

az iskolákban csak hobbiszinten kívánják űzni, de minden vívó gyermek egy 

potenciális népszerűsítője, hírvivője a sportágnak 

Az iskolai sport esetében érdemes megemlíteni, hogy a Semmelweis Egyetem TSK – nak 

kidolgozott és akkreditált programja van arra az esetre, ha egy iskola úgy dönt, hogy felveszi 

tanrendjébe a vívás oktatását! 

 

Az utánpótlás nevelés minőségének biztosítása az iskolai foglalkozásokon túl elsősorban az 

egyesületekben történik, ez azt jelenti, hogy az iskolai tömegbázisra építve a tehetséges és 

érdeklődő gyermekek professzionális képzése az egyesületekben történik (persze az 

egyesületek szabadidősport jelleggel és saját bevételeik növelése érdekében indítanak 

foglalkozásokat felnőtt, amatőr emberek számára is).   

 

Az egyesületek a régiós központokkal együttműködve biztosítják a minőségi feltételeket 

ahhoz, hogy magas szinten folyhasson a szakmai képzés.  

 

Vívóedzők menedzselése az egyik legfontosabb feladat, mivel ők képezik a közvetlen 

kapcsolatot a társadalom és a vívósport között. 

 

Szükséges lépések: 

- a nevelőegyesületeket érdekelté kell tenni abban, hogy versenyzőiket szükség 

esetén átadják olyan egyesületeknek, régióközpontoknak, ahol biztosított a 

versenyző további fejlődése, ezt a rendszerbe beépített ösztönzőkkel lehet elérni 

- ösztöndíjrendszer kidolgozása nevelőedzőknek, premizálás a nevelőegyesületnek 

minden átvett vívó után 

- az MVSZ edzőtámogatási rendszer kidolgozása, főállású és részmunkaidős 

edzők alkalmazása, akik nem csak az egyesületekben, hanem az iskolai 

foglalkozásokon is oktathatnának 
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Utánpótlás és felnőtt válogatott menedzselése 

 

- Halaszthatatlan a válogatott kézikönyv elkészítése  

- havi rendszerességgel hétvégi edzőtáborok szervezése, amin a tehetséges 

versenyzők bentlakásos módon vennének részt és utazási költségeiket az MVSZ 

fedezné, az edzőtáborokat rotációs elven mindig más régióközpontban szerveznék 

meg, Budapest kiemelt szerepe miatt nagyobb súllyal szerepelne; itt figyelembe 

kell venni azt is, hogy egyes fegyvernemek képviselői területileg egy viszonylag 

jól körülhatárolható helyen találhatók (lásd a kardvívás példáját, ami jelenleg 

többnyire budapesti és a gödöllői szakosztályok versenyzőit jelenti) 

 

Szakemberképzés, továbbképzés 

 

Nem csak rendezett háttér és világos struktúra, hanem felkészült és naprakész tudással 

rendelkező szakemberekre is szükség van ahhoz, hogy sikeresek lehessünk.  

 

Edzőképzés 

 

 legyen edzőképzés különböző szinteken: TF és egyéb OKJ-s tanfolyamok; 

 tartsunk rendszeres edző továbbképzéseket, akár külföldi előadókkal (külföldi 

helyszínnel); 

 a tanárképző főiskolákkal szoros kapcsolat kialakítása vívásoktatáshoz (iskolai 

tanmenet mellett); 
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 az edzői pályamodell megvalósítása (állami, önkormányzati segítséggel). 

Iskolai testnevelés 

 fontos lenne elérni a vívás beemelését az iskolai testnevelésbe,  

o ennek céljából a központi és helyi kormányzattal való aktív párbeszéd 

megkezdése elsőrendű feladat 

 

Új utak megnyitása - Sportedző képzés 

 

A forráshiányban szenvedő sportban edzőink helyzete nehezebb lett: hivatásukat számos 

esetben mellékfoglalkozásként végzik, alulfizetettek. Egyre több feladat hárul rájuk, a 

hagyományos edzésmunka mellett, pl. szponzort is nekik kell keresniük, könyvelési 

feladatokat látnak el, sportolók közvetítésével foglalkoznak, egészséghez kapcsolatos 

problémákat oldanak meg, sportolóik lelki problémáival foglalkoznak. Új feladatokhoz új 

szemléletre és megoldásra van szükség, amelynek legfontosabb megoldása lehet jelenlegi 

képzésünk továbbfejlesztése. 

Edzők korai kiégését, kedvetlenné, motiválatlanná válását tudatosan meg kell akadályozni. A 

cél érdekében az edzők pszichológiai felkészültségét fejleszteni szükséges! Az edzők 

képzésének egyik fontos célja, hogy az edzők sportolóik szemében hitelesek legyenek, 

példaképpé váljanak, őszinték legyenek, önkontrollal rendelkezzenek, saját mentális terheiket 

is megfelelően kezeljék, és legfontosabb talán, hogy tudásukat maximálisan át tudják adni 

tanítványaiknak! 

Az edző nevelési feladatai kiemelkedően fontosak pl. a helyes életmódra, életvezetésre 

való felkészítés, a motiváció kialakítása, a tolerancia elsajátítása, az önfegyelemre nevelés.  

Az edzői módszerek a XXI. században is ki kell terjedjenek arra, hogy a sportolók esetében 

pl. arra: „Hogyan kezeljék sportolóik a konfliktushelyzeteket?”, fontos tehát a 

viselkedéskultúra megismerése, az egyén és a csapat pszichológiai hátterének ismerete. 

Az új típusú képzésnek is fő része az adott sportág szakmai ismereteinek elsajátíttatása 

elméleti és gyakorlati szinten (edzéselmélet, edzéstervezés, gyakorlatok megszervezése és 

biztosítása), de az újszerűség abban rejlik, hogy legalább olyan hangsúlyt fektetünk a leendő 

vagy gyakorló edzők mentális, pszichológiai felkészítésére, vezetői készségük fejlesztésére.  

Cél az, hogy a gyakorlati jellegű oktatás eredményeképpen az edzők kellően érzékenyek 

legyenek az általuk irányított sportolók érzelmi - kapcsolati nehézségeinek felismerésére, 

képzetté váljanak mentális - szellemi egyensúlyuk biztosítására, illetve a vezetés – szervezés, 

menedzselés feladatait is kiválóan el tudják látni. 
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Versenybírói képzés célkitűzései 

 

Sok esetben tapasztalható volt az elmúlt időszakban, hogy a gyenge nemzetközi jelenlétünk 

negatív hatással volt versenyzőink szereplésére is, már ami a bíróválasztást érinti.  A 

nemzetközi kapcsolatok javításának érdekében is fontos az, hogy minél több felkészült 

bírónk legyen jelen a nemzetközi vívás vérkeringésében. 

 

Az edzők és versenyzők megfelelő képzése mellett kiemelt fontossággal bír a színvonalas 

bíróképzés biztosítása. 

 

Fejlesztési lépések: 

 a Bírói Liga létrehozása, ahol mint egy kft. működne a víváson belül (természetesen ez 

anyagi támogatást is igényel) 

 nemzetközi és hazai bíróképzés fejlesztése (minimum 2 fő bíró 3 fegyvernemes 

levizsgáztatása) 

 számítógépes bíró képzés beindítása 

A zsűrik képzése hasonló problémákkal küzd, mint a vívás egésze, nevezetesen szűk a bázis, 

kevés az olyan felkészült és nemzetközi minősítéssel rendelkező zsűri, akit hazai és 

nemzetközi versenyeken is alkalmazni lehet. 

 

Általános teendők:  

 zsűriképzés beindítása a megyei központokban, ahol vizsgáztatásuk is megtörténne 

 a nemzetközi minősítés megszerzésére a legambiciózusabb és legtehetségesebb 

magyar szakembereket támogatni kell, annak érdekében, hogy megszerezhessék a 

nemzetközi licencet  

o nemzetközi versenyekre utaztatásukat meg kell oldani, főleg addig, amíg nem 

kapnak meghívást a Nemzetközi Vívó Szövetségtől (FIE)   

Rövidtávú terv: 

 A versenybírók fegyvernemenkénti folyamatos szakmai fejlesztése. Ez a tevékenység 

magába foglalja a versenyeken történő képzést, minimum havi egyszeri kötelező megjelenést 

a keretedzéseken, ahol adott feladatoknak kell megfelelniük a zsűriknek. 

 

 Az edzők rendszeres tájékoztatása a nemzetközi vívásban bekövetkezett szakmai 

változásokról, trendekről. 
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 Nagyon lényeges feladat, hogy a 2013-ban a FIE által akkreditált versenybírói vizsgán 

minél több hazai versenybíró szerezze meg a ’B’ kategóriás licence-t.  

 

 A hazai és nemzetközi versenyekre a versenybírók folyamatos kiválasztása, a folyamatok 

organizálása, közösen a fegyvernemi felelősökkel. 

 

   Havi beszámoló készítése. 

 

A fent felsorolt célkitűzések végrehajtása elengedhetetlen, hogy a jövő évi Világbajnokságot 

problémamentesen lebonyolítsuk. Minden apró lépést ennek kell alárendelnünk, a siker 

érdekében!!! 

Középtávú terv: 

Tevékenységben elengedhetetlen a siker érdekében a jövő évi Világbajnokságra koncentrálni! 

 

 Amennyiben a kijelölt versenybírók sikeresen levizsgáznak az adott fegyvernemből/ 

fegyvernemekből, abban az esetben a nemzetközi Bírák Bizottságán keresztül menedzselésre 

lesz szükségük, hogy minél több versenyen vegyenek részt. 

 

 A folyamatos továbbképzés ezen időszakban is elengedhetetlen, ugyanis természetes 

folyamat, hogy lesz olyan versenybíró, aki befejezi a tevékenységét, és helyére ismét fiatalok 

érkeznek, akiket ki kell képezni. 

 

 A hazai és nemzetközi versenyekre a versenybírók folyamatos kiválasztása, a folyamatok 

organizálása, közösen a fegyvernemi felelősökkel. 

Hosszú távú terv:  

 A következő Olimpiáig fegyvernemenként legalább 2 fő „A” kategóriás nemzetközi 

versenybíró felkészítése, a FIE elvárásainak megfelelően. 

 

 A rövid- és a középtávú képzési tervből az aktuális folyamatok lebonyolítása, végrehajtása 

csapatmunka keretein belül!!!  

 

Komplex feladatok elvégzése költségekkel jár, a költségek fedezetét biztosítani szükséges. 

 

Sportdiplomácia 

 

Jelenleg válságban van a magyar vívósport nemzetközi képviseletének helyzete, pl. jelenleg 

csak két magyar delegált vesz aktívan részt a FIE munkájában.  Ezen változtatnunk kell, 

támogatnunk és értékelnünk kell azokat a magyar vívásért felelősséget érző, felkészült 

önkénteseket, akik szabadidejükben vállalnák az MVSZ és ezen keresztül az egész magyar 

vívósport képviseletét a nemzetközi szövetségben.   

A helyzet megváltoztatására a következő intézkedéseket kell meghozni: 
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 a 2012 decemberében Moszkvában megrendezésre kerülő FIE rendes tisztújító 

kongresszusán lehetőség szerint minél több alkalmas magyar jelöltet kell állítani, 

mivel jelenleg csak két állandó bizottsági hellyel rendelkezünk a FIE-ben. Fontos 

a jelenlét és annak a hangsúlyozása, hogy a MVSZ aktívan kiveszi a résztét a 

nemzetközi vívósport alakításában, ott kell lennünk, ahol az egész sportág jövőjét 

meghatározó döntések születnek! 

 a passzív, vagyis a követő diplomácia helyett proaktív, más szóval kezdeményezőként 

kell fellépni. Konferenciák, továbbképzések, FIE és EFC események Magyarországon 

történő megrendezésére kell törekednünk, erre jó alkalom mutatkozik 2013-ban, 

amikor két kiemelt világversenynek is otthont ad Magyarország! 

 

Vívás szabadidősport irányba történő fejlesztésének európai elvi háttere 

Az Európai Sport Charta alapelveinek megfelelően is a sport és szabadidő fejlesztés három 

elválaszthatatlan főterületének célja: 

 A fiatalok számára biztosítani kívánja az „alapvető sportképességek megszerzését” 

(diáksport) 

 A társadalom széles rétegei számára igyekszik hozzáférhetővé tenni „a sportolási 

és rekreációs lehetőségeket” (szabadidősport) 

 Az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára, pedig lehetőséget kíván biztosítani 

„az egyéni sportteljesítmények javításának lehetőségét” (élsport a 

versenysportból). 

A sport nemzetközi (európai) megítélése megváltozott: 2009. december 1. napjától 

valamennyi EU tagországban hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés, mely a sportot az 

Európai Unió hatáskörébe tartozó területként deklarálta. 

A Lisszaboni Szerződés értelmében „az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes 

részvételen alapuló szerkezeti sajátosságaira, valamint a társadalomban és a nevelésben 

betöltött szerepére tekintettel hozzájárul az európai sport előmozdításhoz.”A szerződés szerint 

továbbá „az Unió fellépésének célja – többek között – a sport európai dimenzióinak 

fejlesztése a sportversenyek tisztaságának és nyitottságának, valamint a sport területén felelős 

szervezetek közötti együttműködésnek az előmozdítása, illetve a sportolók, köztük különösen a 

legfiatalabbak fizikai és szellemi épségének védelme révén.” 

A vívás ezeket a feladatokat új stratégiai irányultságával összhangban el tudja látni. 
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Innovatív megoldások a kerekesszékes vívásban 

 

                                                    

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok ad helyet az épek vívásának és ha közös 

edzéseket szeretnénk tartani, akkor igen nehéz a bejutás, hiszen nagyon régi, elavult (lépcsős 

lift) áll rendelkezésre a mozgássérültek bejutásához, melyet mindig csak kísérettel lehet 

bekapcsolni. Egy új lift jó megoldást jelenthet, mert az öltözők és a vívótermek így 

kényelmesen, gyorsan megközelíthetők. Ebben a létesítményben az új lift kialakításával már 

egy modern kerekes székes központi bázis alakítható ki. 

 

Nagyon sok vidéki városból jelezték, hogy szívesen foglalkoznának kerekes székes vívással 

(Debrecen, Tata, Tapolca és környéke, Békéscsaba, Hódmezővásárhely). Vidéki 

centrumokat kellene létrehozni, ahol az állam biztosítaná a kerekes székes vívás technikai 

hátterét és esetleg teljesen vagy részben fizetné az ott dolgozó vívó szakembert vagy 

szakembereket. Így növelhetnénk a sportolói létszámot és az eredményességet. Ezek a 

centrumok lehetnének a foci példájára bentlakásos kollégiumok teljes ellátással. 

Franciaországban és Oroszországban erre már van példa. 

 

A jelenlegi vívó szakemberek alkalmasak, hogy oktassák a mozgássérült vívókat, de azért egy 

általános képzés nem ártana, melyet régen a Paralimpia már tartott. Így jobban 

megismerhetnék a sérülteket, mozgássérülteket és jobb eredményeket tudnának elérni velük (a 

képzés helye lehet MPB, Budapest). 

 

Az integrációnak nagy szerepe lenne a kerekes székes sportban. Jelenleg a két szakosztályban 

is integráltan folynak a vívó edzések. Nagyon fontos lenne integrált vívó versenyek rendezése 

(MVSZ, MPB, BVSZ feladat), illetve az edzőtáborozásokat az ép felnőtt, junior, kadét 

versenyzőkkel kellene tartani. 
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Sajnos a jelenlegi létszám nem tette lehetővé, hogy női és férfi kardban is versenyezzenek 

sportolóink, pedig ezekben a versenyszámokban kevesebb a létszám, mint a többiben. 

Kardvívásunkban a vívó mesterek világszínvonalon oktatják a kardvívást, így valószínű, hogy 

ha megfelelő anyag lesz megfelelő mesterrel, akkor itt is megfelelő eredményt tudnánk elérni. 

 

A tévékben, rádiókban, médiában reklámozni kellene a mozgássérültek versenyeit és 

sportolási lehetőségeit. 

 

 

Kerekes székes vívás fejlesztésének lehetséges lépései: 

 A sportolók szakemberek által (révészek) szakosztályba történő irányítása. 

 Fontos fejlesztési terület lenne, hogy a sérültek sportolását az állam támogassa, hiszen 

már a vívó terembe eljutás is nehézséget okoz (üzemanyagköltség) és a minimális 

tagdíjtérítés, mert egyes esetekben ez is problémát okoz. 

 Szakosztályok edző kerekes székekkel és verseny kerekes székekkel történő ellátása. 

 Kerekes szék rögzítésére alkalmas pást biztosítása a fejlesztési centrumokban 

 Eszközök (pl. lamé kötény) beszerzésének segítése, biztosítása 

 A vidéki centrumok ismételt felfejlesztése. új bázisok kialakítása. Sok vidéki 

városból jelezték, hogy szívesen foglalkoznának kerekes székes vívással (Debrecen, 

Tata, Tapolca és környéke, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szombathely, Veszprém, 

Sopron, Nagykanizsa, Szeged, Győr). Vidéki centrumokat kellene létrehozni, ahol az 

állam biztosítaná a kerekes székes vívás technikai hátterét 
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o esetleg teljesen vagy részben fizetné az ott dolgozó vívó szakembert vagy 

szakembereket. 

 Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok teljes akadálymentesítése, belső lift 

kialakítása. Stratégiai cél egy kerekes székes központi bázis kialakítása. 

 vívó szakember új típusú képzése, továbbképzése 

 integrált szakosztályok számának növelése 

 integrált edzőtáborok megvalósítása 

 integrált vívóversenyek rendezése 

 fegyvernemek számának növelése (kard) 

 integrált sportmodell tudatos kommunikációja, tervezett média megjelenései 

 integrált sportfelfogás terjesztésének központi, állami támogatása 

 

 

 

 

 

 

A népesség fogyatékosság típusa és nemek szerint 2001-ben 

Fogyatékosság típusa Fogyatékosok száma % arányban Férfi Nő 

Mozgáskorlátozott 251 560 43,6 121 715 129 845 

 

A kerekes székes vívás megszólítható potenciális sportolói sajnos százezres populációt 

alkotnak hazánkban a 2001 – es adatok szerint. Részleges bevonásuk (szabadidősport és 

versenysport területeire) is óriási eredmény lenne. 
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Finanszírozás javítása 

 

Bízunk a vívás nemzeti sportág rangra emelkedésében, az állami források sportágba történő 

fokozottabb és célirányos stratégiánknak megfeleltetett programjainkra, a meghirdetett módon 

programfinanszírozás formájában történő beáramlásába. Hiszünk abban, hogy új 

projektjeinkbe lokális világ szereplőit is be tudjuk vonni, és tartósan együttműködő partnerré 

tudjuk tenni az önkormányzatokat. Segítünk kialakítani a helyi településmarketing számára a 

felismerhető települési sportarculatának kialakítását. Megismétlődő versenyekkel turisztikai 

jelentőséget kívánunk teremteni a bennünket tartósan támogató önkormányzatoknak.  

  

A költségvetés konszolidációja és a szervezeti struktúra kialakítása mellet fontos célkitűzés új 

források bevonása a rendszerbe.  A mai sportélet egyik nagy kihívása, hogy miképpen 

tudunk bevonni forrásokat a magánszférától. Nem kell lemondani arról a lehetőségről sem, 

hogy a központi kormányzat mellet a helyi önkormányzatokkal is induljon meg az egyeztetés. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden szakosztályt, egyesületet támogatunk abban, hogy 

azokkal a helyi önkormányzatokkal, ahol azok megtalálhatóak együttműködési 

megállapodásokat kössenek.  Fontos, hogy egyesületeink, szakosztályaink aktívan 

közreműködjenek a helyi közösségek életében, láthatóvá váljanak.   

Kezdeményezzük a Santelli Alapítvány fokozott bevonását a magyar vívásba nem csak a 

törzstőkével, hanem a szülők és a cégek adományaival (pl.: az adó 1% felajánlásával).  

Bevezetjük a gyémánt, arany, ezüst támogatói szponzori fokozatokat, amely lehet vállalatok, 

cégek, szponzorálási szintjének értékmutatója, de magánszemélyek, sőt szülők támogatáshoz 

illesztett címadományozás is. 

A források növekedésével a klubjaink támogatása is növelhető lenne, főképpen az ifjúsági 

korosztályok támogatása lenne elsőrendű feladta, ez élvez prioritást a versenyző 

korosztályaink között. 

 

Pályázatok 

 

Európai pályázatok forrásait eddig még nem sikerült jelentős mértékben bekapcsolnunk, de 

szándékunkban áll folyamatos pályázatfigyeléssel ilyen kapcsolódó forrásokat bevonni 

tevékenységünk fejlesztésére. Határozott szándékunk, hogy rendszeresen vonjunk be 

pályázati forrásokat, természetesen ez összefüggésben áll munkaszervezetünk fejlesztési 

stratégiai irányaival. Magyar Vívó Szövetség folyamatossá teszi pályázatfigyelő 
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tevékenységét (pl. EMMI pályázati lehetőségekről beszámoló honlapja figyelésével). A 

szövetség meghatározza a pályázatfigyelésért felelős személyt, ugyanakkor pályázati 

segítséget nyújt a pályázni kívánóknak, azzal, hogy egy kölcsönösen előnyös megállapodást 

alakít ki, és állandó pályázatíró partnert keres. Határozott lépéseket teszünk, annak érdekében 

projektjeink dinamikáját emeljük, nemzeti ügyekkel kapcsolódó projektjeinkhez egyéb 

területekről is forrásokat kapcsoljunk be pl. Új Széchenyi Terv, Norvég Civil Támogatási 

Alap, EGT Finanszírozási mechanizmus, Területi együttműködés, Európai Területi 

Együttműködés (ETE), Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszközből (IPA – Instrument for 

Pre-Accession Assistence), Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközből (ENPI – 

European Neighbourhood and Partnership Instrument). 

 

Múltunk önbizalomra ösztönöz bennünket, csak új típusú szervezési szisztémákat, 

projektszemléletet, és innovatív megoldásokat kell alkalmaznunk! Új szemléletre, új 

dinamikára van ismét szükség! 
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Magyar Vívó Szövetség innovatív irányai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenlét - Vívás, mint terjedő „Divat” 

Média és kommunikáció 
 

Bekapcsolódás társadalmi programokba – Pályázati munka  

sport és kultúra, sport és egészség, sport és tanulás,   

sport és esélyegyenlőség 

Vívás Innovatív Fejlesztési Projektjei 

„Vívók Hálózata” 

Vívás Területi 

Központjai 
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Nemzeti Sportág 

Vívás 

 

 

 

 
Főbb prioritások 

összefüggései 

Létesítményfejlesztés 

Létesítmény felújítás 

Szakemberképzés 

Sportszakember 

továbbképzés 

Hazai rendezésű 

nemzetközi versenyek, 

rendezvények 

Innovatív fejlesztő 

projektek 

 

 
Kard szakág 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tőr szakág 

Központi Gerevich Aladár 

Nemzeti Sportcsarnok 

fejlesztése 

Vidéki felsőoktatási 

sportszakember képzési 

központokban a vívás 

infrastruktúrájának 

fejlesztése 

Regionális központok 

fejlesztése 

Megyei központok 

felújítása, visszaállítása  

Sportszakember képzés 

szakmai tartalmának 

megújítása 

Elméleti és gyakorlati 

oktatás összekapcsolása 

Szakmai ellenőrzés 

visszaállítása, megerősítése 

Új szakmai tartalmú OKJ 

képzés indítása 

Rendszeres kötelező 

továbbképzési rendszer 

kialakítása  

Konferenciák, 

továbbképzések, FIE és 

EFC események 

Magyarországon 

Hazai rendezésű 

világversenyek 

Nyitás a civil társadalom 

többi szereplője felé, közös 

Programok szervezése, 

együttműködési 

Megállapodások 

megkötése a 10 egyetemi 

központtal 

A vívás felhasználása, mint 

eszköz az oktatásban és 

nevelésben 

A magyar történelmi 

hagyományok ápolása a 

vívás segítségével (pl. 

huszár hagyományok) 

A vívás, mint promóciós 

eszköz kiajánlása a 

turisztikai, egészségügyi, 

kulturális rendezvények 

irányába 

  

 
Párbajtőr szakág 
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Kerekes székes szakág 

Akadálymentesítés a 

meglévő centrumokban és 

az új sportcentrumokban 

Új lift a Gerevich 

központban  

Sportszakemberek 

képzésébe épüljön be a 

fogyatékkal élőkkel való 

edzéselmélet, módszerek 

alapjai 

Továbbképzés keretében 

jelenjenek meg az integrált 

sporttevékenyés. 

szervezésének ismeretei 

Utazás megkönnyítése 

 

Hazai rendezésű 

szabadidős alapversenyek 

 

Hazai rendezésű 

nemzetközi versenyek 

 

Konferencia HU 

Integrált versenyek 

bemutatói más 

sportágaknak –  

Integrált sportmodell 

Horizontális, kooperációt 

igénylő területek 

Iskolák – Egyesületek – 

Irányítási centrumok 

együttműködése  

Vívás „TudásHáló” 

létrehozása 

„Tudás és Tudat fejlesztés” 

„Elefántcsonttorony 

lebontása”- „Vívás kint!” 

Gyermek,diák,egyetemista 

„Vívás, mint divat!” 
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Vezetői összefoglaló 

 

A sportág nemzetközi presztízse magas, a sportéletben betöltött helye kiemelkedő, bár a 

média igényei (televíziós közvetítések) befolyásolják fejlődési irányait is. A nemzetközi 

világszövetség taglétszáma emelkedik, az érmekért folytatott verseny kiéleződött (pl. Kína, 

Korea, USA, Kanada fejlődése), és ebben a versenyben a hazai vívósport halaszthatatlan 

megújulására van szükség! Magyarország tradicionális vezető szerepe megtört, a 

vívósportban kivívott hírneve létezik, de megőrzésére karakteres lépéseket kell tenni. A hazai 

szövetség taglétszáma, az igazolt versenyzők száma korosztályonként csökken. A sportág 

eredményessége az elmúlt négy esztendőben csökkent. A tendencia megfordítása állami, 

központi sportirányítási és szövetségi lépéseket egyaránt igényel. A lépéseknek szinergikusan, 

egymást erősítve lesz csak eredménye, ez szakmai koordinációt igényel. 

 

A sportág jelenlegi helyzetének megváltoztatásának érdekében a szövetség szervezeti és 

irányítási rendszerének megváltoztatása megkezdődött. A sportirányítással való szoros 

együttműködés keretében (sporttörvény, sportstratégia, MOB fejlesztési prioritásaival 

összhangban) tovább folytatódik. 

 

A válogatottak szakmai irányítási rendszerét (központi felkészülés) és az egyesületi 

szakosztályi felkészülést, a központi és egyesületi munka arányát a jövőben pontosabban meg 

kívánjuk határozni. Az egyesületi munka nem halhat el, nem gyengülhet le a válogatottban 

végzett munka miatt! A korosztályok közötti illesztéseknek (pl. junior korosztály) 

pontosabbnak kell lennie, új pontosabb átmeneteket, harmonikusabb szabályzást alakítunk ki. 

A szervezeti és szakmai fejlesztési elképzeléseinket megfogalmaztuk és a 2013 évi cselekvési 

tervben már meg is kezdjük a megvalósítását. A 2013 évi tervben (az év végére, előzetes 

egyeztetések után pl. eredményesség, célkitűzés igazolt sportolók száma, egyesületek száma, 

stb.) már az új fejlesztési elvek érvényesülnek. 

 

A sportág utánpótlásának helyzetének sürgős változtatásait (sportolók létszámának növelése) 

ellenőrzött módon meg kell kezdeni (határidő, felelős kijelölésével). A fejlesztést nem lehet 

csak a MOB illetékes szakembereivel, az NSI munkatársaival együttműködésben 

megvalósítani. A Héraklész program (csillag, bajnok) eredményeit nem lehet veszélyeztetni, 

ill. meg kell őrizni az elért minőséget. A közoktatási sportiskolákban teret kell nyerni (több 

helyen legyen vívásoktatás), és nyitni kell az egyesületi sportiskolák felé is. A sportág 
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terjedésével aktívan, központi segítséget nyújtva kívánunk foglalkozni. A szervezeti és 

szakmai fejlesztéseket az utánpótlás területén még ebben az évben egy külön dokumentumban 

részletezzük. Az eredményesség és konkrét célok 2013 bontásában az utánpótlás területének 

kiemelt figyelmet szentelünk. Teljesíthető, de számonkérhető célokat tűzünk ki.   

 

A sportág terjedésének alapjait kívánjuk megalapozni a rekreációs sportirány segítségével. 

Természetesen a rekreációs sport színvonalában - a mi szakágainknál - nagyon messze állnak 

a versenysport szintektől, és teljes amatőrizmus nem elképzelhető, pl. a baleseti előírások 

miatt, de a sportág megszerettetése érdekében új utakat kell járni, kapcsolatba kell kerülni a 

vívás minden magyarországi megjelenésével. Az amatőrizmus és a versenysport között az 

edzésszám az elválasztó elem. Munkahelyi, iskolai délutáni, hétvégi, szünidei elfoglaltságok, 

edzések, versenyek támogathatják sportágainkat, de ott kell lenni személyesen ezeken az 

inkább fesztivál típusú eseményeken, további „elefántcsonttorony” típusú elzárkózás sportági 

elhaláshoz vezethet. Ebben közös megjelenések (pl. baranta, kendo) is elképzelhetők, lényeg a 

sportág versenysportja felé irányítani a fiatalokat. Az elzárkózás politikáját nem lehet tovább 

folytatni, nem találnak rá sportágunkra a fiatalok! 

Legjobb példa kerekesszékes vívás, ahol szintén cél a sportág, a szakágak népszerűsítése, és 

sajnos a kerekesszékes fiatalok sem tudnak a sportolási lehetőségről, nem találnak rá a 

sportágra, ezt nem lehet másképpen megoldani, mint a fogyatékos rendezvényeken való 

megjelenéssel, propagandával, jelenléttel. A vívás csodálatos vívmánya a többi sportághoz 

képest a már kialakult integrált szemlélet és a konkrét sportági gyakorlat szép példája. A 

sportolók száma, még rendkívül csekély a mozgássérült emberek, kerekesszékes emberek 

számához képest is, pedig az eredmények azt bizonyítják ez kitörési pont, sőt „húzóágazat” is 

lehet, hiszen hatalmas edzői szakmai tudás rendelkezésre áll. Az eredmények ezen a területen 

jelentősen növelhetők, de a bekapcsolódó sportolók száma is ugrásszerűen emelhető az 

alapfeltételek megteremtésével, de a forrásigény miatt ez nem képzelhető el, csak központi 

támogatással. 

 

A vívók vezetői posztokon történő jelenléte sportéletünkben számottevő, de korábban 

karakteres nemzetközi jelenlét gyengült, és bár ma is vannak kiemelkedő alakjai jelentős 

pozíciókban sportágunknak, de fontos organizációs szinteken már nem elég erős a jelenlét, 

ebben tudatos lépések szükségesek. Stratégiánk a nemzetközi tisztségviselők felépítésére 

irányul. A fejlesztési elképzelésekben megfogalmazott hazai rendezésű nemzetközi versenyek 

és rendezvények elnyeréséhez, megszervezéséhez komoly nemzetközileg is jegyzett 
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szakembergárda szükséges. A konkrét lépéseket pl. a zsűrik képzésében meg kell tenni, a 

nemzetközi minősítés megszerzésének érdekében (nemzetközi licenc megszerzésének 

támogatása).  

 

Sportágunk sportegészségügyi ellátottsága más sportágakhoz képest jobb, de a szükséges 

szinttől jelentősen elmarad. A válogatott keretek mellett dolgozó teameket összetételükben 

sokkal komplexebbé kell tenni (orvos, gyúró, fizioterapeuta, pszichológus, stb.), és 

elérhetőbbé és állandóbbá kell tenni szolgáltatásaikat, természetesen nem alkalmi, hanem 

tervezett módon. A világban ez alapfeltétel. A dopping kérdésében minden előírásnak, minden 

nemzetközi vizsgálati metódusnak meg kell felelni, ebben nincs semmiféle tolerancia. 

 

Sportágfejlesztési tervünk legsürgetőbb és legmegvalósíthatóbb eleme szakemberképzésünk 

fejlesztése és a rendszeres kötelező sportszakember továbbképzés kialakítása. A képzés 

területén el kell érni, hogy a legmodernebb tartalmak kerüljenek átadásra, ebben szakmai 

felülvizsgálatot kell tartanunk. Az OKJ képzésben új utakat nyitottunk meg (korszerű 

menedzsment ismeretek, vállalkozási alapok, üzleti szemlélet), ebben rövidtávon 

eredményeket kell felmutatnunk. Az elméleti ismeretek gyakorlati hasznosulását, használatát 

rendszeresen ellenőrizni kell. A szakmai ellenőrzés és szakmai segítség nélkül nincs 

előrelépés, ebben nagyobb alázatra és folyamatos tanulásra van szükség. Minden tudás 

folyamatos továbbfejlesztést igényel! A továbbképzési rendszer kiépítésében támaszkodni kell 

a vidéki sportszakember képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények szakembereire. 

 

A hazai továbbképzés a kulcs a szakmai tudás fenntartásához, ebben a külföldön dolgozó 

magyar edzőket, külföldi előadókat is fel kívánunk használni.  

 

A sportág létesítményhelyzete gátja a továbbfejlődésnek, de mivel a sportág sporttere elég 

speciális, költségigénye nagy, ebben biztosan központi segítségre szorulunk. A sportágon 

belüli szemléletváltás utáni tőkefelhalmozás sem tudja biztosítani, a sportterek sportági erőből 

történő kialakítását.  

 

Az önkormányzatok segítsége a létesítményfejlesztésben, felújításban is kiemelkedő lehet, de 

itt pontosan tudni kellene, hogy kik képesek a helyi színtereken segíteni, ezért egy potenciális 

támogatói (volt sportolók) térkép felvétele halaszthatatlan. Nem központi beruházásokon 

kívül csak ott épülhet sportágunk számára alkalmas terem, ahol személyében elkötelezett 
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polgármester és testület van. 

A sportág létesítményhelyzete összefügg, válogatottak potenciális felkészülési helyszíneivel, 

edzőtáborozási lehetőségeivel ez nem túlzottan széles paletta! Az ellátási színvonal javítása, 

nemzetközi szintre emelése meghatározza az edzőpartnerek minőségét, a hazai versenyek 

színvonalának maximumát. Ennek javítása érdekében folyamatos fejlesztési lépésekkel 

dolgozni kell, de mint említettük ehhez szükséges a vívás nemzeti sportág szintre emelni, amit 

a központi, hosszú távú sportpolitikai koncepciónak szükséges deklarálnia. 

 

Sportágfejlesztési programunk csak akkor lehet sikeres, ha az állami támogatások 

növekszenek, a szövetség éves költségvetési összege nő, ugyanakkor – ellentételezésként - a 

szövetség menedzsmentjének megváltoztatását, és a menedzselési technikák javítását tudjuk 

biztosítani, amiben a saját bevételek százalékos növekedése karakteres helyet foglal el, ehhez 

a marketing tevékenységet is javítanunk kell.  

A kommunikációs offenzíva azért lehetséges, mert komoly értékekkel rendelkezünk, és 

tradíciónk, hagyományunk rendkívül erős, de nyilvánvaló, hogy ehhez is a kommunikációs 

felületekhez való nagyobb (kedvezményes) - esetleg társadalmi célként való megjelöltség - 

esetén ingyenes hozzáférések biztosítására van szükség, ebben önálló lépéseket kell tennünk, 

de segítséget is kell kapnunk! Reméljük múltunkkal, értékeinkkel és újjászervezett 

tevékenységünkkel kiérdemeljük a kiemelt támogatást! 

 

 

 
 

Jean Béraud (1849-1936) 'L'escrimeuse' - A vívónő 
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2013 évi cselekvési terv néhány tervezett pontja: 

 

 Hagyományos és Innovatív „Értékközpontú gondolkodás” konszenzusának kialakítása 

és megosztása a munkatársakkal 

 Értékek pontosítása, tudatosítása, szolgáltatási filozófia gyakorlatba történő 

megvalósítása 

 Célok pontosítása a következő 4 évre, lebontása a 2013. évre 

 Finanszírozási filozófiának megfelelő finanszírozással foglalkozó menedzsment 

kialakítása (pl. hagyományos lobbi tevékenység fejlesztése, kapcsolatfejlesztés, 

pályázatfigyelés, pályázati segítség, pályázás)– szerepkörök, határidők, felelősségek 

tisztázása 

 Legkisebb forrásigénnyel rendelkező programok megkezdése (pl. etikai – nevelési 

program, Szülői Klub, sportszakember továbbképzés, stb.)  

 Magyar Vívók Szövetségének felépítésének átalakítása a dinamikus és hatékony 

működés érdekében 

o Magyar Vívók Szövetség irodájának feladatának pontosítása, szerepkörök 

 Működési szabályzatok ellenőrzése, újraalkotása 

 Kiadási struktúra véglegesítése, megismertetése  

 Döntési, kommunikálási rend (értesítési rend) kialakítása, véglegesítése 

 Válogatott edzők kiválasztási mechanizmusa, tevékenység keretei, innovatív 

lehetőségei 

 Szakmai munkát támogató TEAM felállítása, újbóli megszervezése (orvos, gyúró, 

pszichológus, fegyvermester, atlétaedző, stb.) 

o Élő sportkórházi kapcsolatok fenntartása, gondozása 

 Kiválogatás kritériumainak pontosítása, ismertté tétele 

 Edzés és versenytervek begyűjtése, ellenőrzése, rendezése  

 Edzők kötelességeinek meghatározása 

 Csapatok pontosítása (Héraklész, korosztályos, stb.) 

 Felszerelések biztosítása 

 Biztonsági követelmények betartatása, betartása 

 Szülők irányába szolgáltatási faktor emelése (pl. információs lap) 
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Felhasznált szakirodalom: 

 

 Kulcsár Győző (2004): Hozzászólás a vívóvilág 2003/2004 számában megjelent              

„A magyar vívószövetség fejlesztési programja 2004 – 2008” című munkához 

 Borosné Eitner Kinga (2004): Vélemények, javaslatok a VÍVÓVILÁG 2003/4 

számában megjelent „A Magyar Vívó Szövetség fejlesztési programja 2004 – 2008” 

című dolgozatához  

 Zarándi Csaba Vívó Utánpótlás fejlesztési program (2004) 

 Dr. Gémesi György – Kovács Tamás: Magyar Vívó Szövetség fejlesztési programja 

(2004 – 2008) 

 Kovács Tamás (2011): Javaslat a Magyar Vívó Szövetség fejlesztési programja 2013 – 

2016 

 Szekeres Pál: Beszámoló magyar férfi tőrvívás jövőjéről szóló két napos agárdi 

konferenciáról 

 Kaposvári Zsolt: Versenybírói képzési terv 

 Vívás tanterv 

 Csampa Zsolt: Hagyomány és megújulás Budapest, 2012. június 30. 

 

Elektronikus információk: 

http://www.ksh.hu/szamlap/olimpia_mag.html 

http://www.nupi.hu/sportiskola/geomedia 

 

 

EU és sport kapcsolata 

 

 Fehér könyv a sportról (White Paper on Sports), COM (2007) 391 végleges, 

Brüsszel, 11.07.2007 

 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 

módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. 

törvény 

 Az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásai (Physical Activity Guidelines). 

Ajánlások az egészségjavító testmozgás támogatására irányuló politikai 

intézkedésekre. Jóváhagyta az EU "Sport és Egészség" munkacsoportja 2008. 

szeptember 25. napján. 

 Special Eurobarometer 34, Eurobarometer 72.3. Sport and Physical Activity. 

Publikálva: 2010. március. Elérhetőség: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs_334_en.pdf 

 A Tanács következtetései (2010. november 18.) a sportról mint az aktív társadalmi 

befogadás eszközéről és ösztönzőjéről (2010/C 326/04) 

 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, Az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A sport európai 

dimenziójának fejlesztése, COM (2011) 12 végleges, Brüsszel, 2011.1.18.  

 A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 

elfogadott állásfoglalásra a sportra vonatkozó uniós munkatervről (2011 – 2014), 

(2011/C162/01) 

 

http://www.ksh.hu/szamlap/olimpia_mag.html
http://www.nupi.hu/sportiskola/geomedia
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs_334_en.pdf
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1. számú melléklet 

 
Magyarországon működő vívóegyesületek listája 

Angels Vívó SE Törekvés Sportegyesület 

Budapesti Honvéd SE Törökbálinti TC Gerevich Aladár vívószakosztály 

Budapesti SE Tus Sport és Business Nonprofit Kft. 

Budapesti Vasutas Sport Club Zugló Újpesti Torna Egylet 

Budavári Vívó Egylet Vasas Sport Club 

Csepeli Vívó Egyesület Veresegyházi Városi Sportkör 

DHSE-PMD Vívó Klub Zalaegerszegi Vívó Egylet 

Diák Vívó Egylet Szigetszentmiklós Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület 

Dózsavárosi Diáksport Egyesület 

Épitők Sport Club 

Gödollői Egyetemi Atlétikai Club 

Győrújbaráti Diáksport Egyesület, Vívó szakosztály 

Hiperaktív Sport Egyesület 

Hódmezővásárhelyi Csomorkány Sport Egyesület 

Honvéd Bólyai János Sport Egyesület 

Karácsonyi Lajos Békéscsaba Vívó Egyesület 

Kárpáti Rudolf Vívó Klub 

Kecskeméti Repülő és Vívó SE 

Kertvárosi Vívó SE 

Körmendi Vívó SC 

MTK 

Nagykanizsai TE 1866 

Nyíregyházi Vasutas SC 

Óbudai Fless SE 

OMS-Tata Vívó SE 

PEAC 

Soproni Líceum Vívóegylet 

Szegedi Gumigyár SE 

Székesfehérvári Vívó és Szabadidő SE 

Szigetszentmiklósi Tőr Egylet 

SZL-BAU Balaton Vívó Klub Közhasznú Szervezet 

Szolnoki MÁV SE 

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 

Szombathelyi Vívó Akadémia SE 

Tatabányai Sport Club 
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2. számú melléklet 

Támogatások a Sport XXI programon keresztül 

VÍVÁS 2005 óta részesül a Program támogatásából 

 

2011 

- Kiemelt egyesületek támogatása (29 db)  

- Olimpici (pb.tőr), Fülöp Mihály (tőr) és Reménységek (kard) versenysorozat rendezésnek támogatása  

- Korosztályos edzőtáborok (pb.tőr, tőr, kard) 

- Továbbképzés 

- Tanuló-kártyás beiskolázási támogatása (egyesületi támogatása v. eszköz/felszerelés támogatása) 

 

2010 

- Kiemelt egyesületek támogatása (21 db) 

- Olimpici (pb.tőr), Fülöp Mihály (tőr) és Reménységek (kard) versenysorozat rendezésnek támogatása 

- Korosztályos edzőtáborok (pb.tőr, tőr, kard) 

- Tanuló-kártyás beiskolázási támogatása (egyesületi támogatása v. eszköz/felszerelés támogatása) 

 

2009 

- Kiemelt egyesületek támogatása (29 db) 

- Olimpici (pb.tőr), Fülöp Mihály (tőr) és Reménységek (kard) versenysorozat rendezésnek támogatása 

- Korosztályos edzőtáborok (pb.tőr, tőr, kard) 

- Tanuló-kártyás beiskolázási támogatása (egyesületi támogatása v. eszköz/felszerelés támogatása) 

 

2008 

- Kiemelt egyesületek támogatása (22 db) 

- Olimpici (pb.tőr), Fülöp Mihály (tőr) és Reménységek (kard) versenysorozat rendezésnek támogatása 

- Korosztályos edzőtáborok (pb.tőr, tőr, kard) 

 

2007 

- Kiemelt egyesületek támogatása (22 db) 

- Olimpici versenysorozat rendezésnek támogatása 

- Edző és bíró továbbképzés 

- Korosztályos edzőtáborok (pb.tőr, tőr, kard) 

 

2006 

- Kiemelt egyesületek támogatása (28 db)  

 

2005 

- Versenyrendezés 

- Kiemelt egyesületek támogatása (25 db) 

- Kiemelt korosztályos szövetségi edzők díjazásának támogatása  

Korosztályi besorolás vívásban 

Életkor Elnevezés 
Születési év 

(2012 . évben) 
Nemzetközi korosztály NSI program 

12 éves Gyermek 2000  Sport XXI program 

13-14 éves Újonc 1999 - 1998  Sport XXI program 

15 éves Serdülő 1997  
Sport XXI / Héraklész 

bajnok 

16 éves Kadett 1996 Cadet 
Héraklész 

bajnokprogram 

17-20 éves Junior 1995 - 1992 Junior Héraklész bajnok/csillag 

21-22 éves U23 1991 - 1990  Héraklész csillagprogram 

23 évestől Felnőtt 1989 és előtte   
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