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AJÁNLÁS 

 

Ajánlom ezt a munkát, ezt a dolgozatot dr. Zsolnai József professzor úrnak, a Tanár úrnak. 

Ajánlom a munkával együtt töltött, sokszor alkotó munkával eltöltött idő emlékére. 

Ajánlom a sok-sok elgondolkodtató, építő beszélgetésért, a nagy-nagy bizalomért, a néha 

szinte érdemtelenül megkapott lehetőségekért.  

 

Néha elgondolkodom, hogy alakult volna az életem, a szakmai pályafutásom, ha 1985 

nyarán nem tévedek el Törökbálintra, és nem találkozom Tanár úrral. Jól tudom – mint 

történelemtanár is –, hogy ebben a vonatkozásban nincs értelme a „ha” kérdésfeltevésnek. 

Ennek így kellett történnie. Meg volt írva abban a bizonyos „nagykönyvben”, így akarta 

valaki, aki „felettünk áll”. Nem tudom, de hiszek benne, hogy véletlenek, pedig nincsenek. 

Egy bizonyos: a gyermekkori vágyam; a tanítás és a sok-sok éves pedagógiai jellegű 

tanulás új értelmet nyert azon a verőfényes nyáron, huszonhat évvel ezelőtt. Hiába 

tanultam mindenféléket a tanító- és tanárképzőben, valójában mindent újra kellett 

gondolnom, értelmeznem. Egy másfajta szűrön keresztül kellett látni a világot, és 

cselekvően részt is venni benne. Talán ez a nagy Zsolnai-titok?! 

 

Egyszer, valamikor a kilencvenes évek végén, elmeséltem Tanár úrnak egy hétvégi 

élményemet: vadvízi túrán voltam Ausztriában, a Salza folyón. Nagy lelkesedéssel 

magyaráztam neki, ahogy küszködtem az „elemekkel”, hogy valamiféleképpen „úrrá 

legyek” a víz fölött. Letérdeltem a szobájában a szőnyegre, és megmutattam, hogy miként 

kellett elhelyezkednem a gumicsónakban, hogy minél stabilabban tudjam tartani magam a 

hánykolódó csónakban. És csak meséltem, csak meséltem a raftingolásról, amit Tanár úr 

szinte tátott szájjal hallgatott. Aztán egyszer csak megszólalt, valahogy így: „szinte 

irigyellek, hogy neked mennyi pluszt ad a sport az életedben. Ez nagy előny, amit próbálj 

meg kihasználni!” És lehet, ez a mondat is hozzájárult ahhoz, hogy most a sportban, az 

utánpótlás-nevelésben dolgozom.  

 

Zsolnai tanár urat mesteremként tisztelem és szeretem. Az elkészült szakdolgozatommal 

tisztelegni kívánok előtte és neki, azért az egyedi látásmódért, amit én csak 

„zsolnaizmusnak” hívok. Kedves Tanár Úr! Köszönöm, hogy tanítottál, köszönöm, hogy a 

tanítványod lehettem! 
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1. BEVEZETÉS 

 

A Bevezetésben három témakört szeretnék röviden kifejteni. Először a szakdolgozat 

témaválasztását indoklom, majd a hazai utánpótlás-nevelés rendszerét mutatom be: 

különös tekintettel a Sportiskolai programra, végül a szakdolgozat témafeldolgozása és 

elkészítése során alkalmazott vizsgálati módszereket ismertetem. Talán szokatlannak 

tűnhet, hogy már a „kezdő” fejezetet több részre tagolom, de a téma „megszületése” és a 

szakdolgozat összetettsége indokolja a döntésemet. 

 

1.1.  A szakdolgozat témaválasztásának indoklása 

 

Szakdolgozatom témaválasztásában több szempont is befolyásolt. Az első, hogy jelenlegi 

munkahelyemen és munkakörömben közel egy évtizede dolgozom. A másik, hogy tíz éves 

korom óta rendszeresen sportolok, közel tizenöt évet edzősködtem, ezért számomra valós 

érték az egészségtudatos magatartás és életforma. A harmadik, hogy nagyon rég óta 

érdekel a tanítás és az iskola világa. Büszkén vállalom, hogy egész kisgyermekkorom óta 

pedagógus akartam lenni. 

 

A sporthoz és a pedagógia világához való kötődésem elég korán egyértelművé vált 

számomra. Amikor 2002 évelején felvetődött a lehetősége, hogy az akkor létrehozott 

Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézetben dolgozzak, konkrétan pedagógiával és sporttal 

foglalkozzak, nem volt kérdés számomra, még ha fájó szívvel is, de otthagyjam az 

iskolaigazgatói széket. Ezzel a döntésemmel régi vágyam teljesült, sporttal és 

pedagógiával, tehát sportpedagógiával foglalkozhattam.  

 

A dolgozatomban bemutatandó új típusú sportiskolai rendszer Intézetünk és részben saját 

szellemi termékem. Természetesen nem vonom kétségbe azt a tényt, hogy Magyarországon 

a sportiskolák már a 60-as évek elejétől megjelentek. A közoktatás és sport rendszerébe 

történő jogi, szakmai és pénzügyi beágyazottságát azonban csak az elmúlt években sikerült 

elérni. Némi szerénytelenséggel elmondhatom, hogy a jelenleg legitim módon működő 

sportiskolai rendszert szinte saját „gyermekemként” kezelem. Természetesen nem vonva 

kétségbe a munkahelyem maximális támogatását és a sportkormányzat – néha nem 
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következetes és sokszor változó intenzitású – megrendelői szándékát az elért 

eredményekben.  

 

A fentiek miatt a dolgozatom témaválasztásának indoklása számomra egyértelmű és 

egyszerű: nagyon szeretem, amit csinálok, a foglalkozásom szinte a hobbim, és amit tudok, 

azt szívesen megosztom másokkal, hiszen szeretek tanítani, élvezem a „tudásátadást”. A 

szakdolgozatommal szeretném összegezni és közzétenni azon eredmények egy részét, amit 

az elmúlt tíz évben megtanultam, megalkottam.  

 

1.2.  A hazai utánpótlás-nevelés rendszerének bemutatása, különös 

tekintettel a Sportiskolai programra  

 

Ahhoz, hogy a szakdolgozatom témaválasztásában való motiváltságom még egyértelműbb 

legyen, szükségesnek tartom bemutatni az Intézetet, ahol dolgozom, illetve konkrétan azt a 

munkát, amivel közel tíz éve foglalkozom. Jelenlegi munkahelyemen, a Nemzeti Sport 

Intézetben (NSI) a Sportiskolai programot vezetem. Intézetünk egyik kiemelt feladata a 

hazai egységes és átfogó sportutánpótlás-nevelés rendszerének kidolgozása és folyamatos 

fejlesztése. Intézetünkben három utánpótlás-nevelési programot gondozunk: 

 

• Héraklész programok: Héraklész bajnokprogram – 10-14 éves korosztályos 

válogatottak, Héraklész csillagprogram – 18-23 éves nemzetközi élvonalbeli 

versenyzők, London-program – kb. 23-26 éves olimpiai felkészülési keret tagjai. A 

Héraklész programok keretében, 21 sportágban, kb. 1 800-2 000 élsportolót 

támogatunk. A célorientált állami támogatást a sportági szövetségek szakmai 

programjai alapján központilag biztosítjuk. 

 

• Sport XXI program : 6-14 éves korosztályban, 13 sportágban, kb. 30 000 gyermek 

és fiatal sportolási lehetőségeit biztosítjuk. Fő cél a tömegesítés és a kiválasztási 

rendszerek működtetése, élsportolók biztosítása a Héraklész programoknak. Az 

állami támogatást az egyesületeknek, iskoláknak és szövetségeknek biztosítjuk. 
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• Sportiskolai program: 6-20 éves korosztály (1-13. évfolyam), 34 sportágban 

támogatjuk a kb. 15 ezer sportolni vágyó tanulót. Csak közoktatási intézményt 

támogatunk. Fő célunk a közoktatási tankötelezettség minél sikeresebb 

teljesíttetése és a sportkarrier lehetőségeinek maximális biztosítása, továbbá e 

két terület összehangolása a sportoló gyerekek és fiatalok érdekében.  

 

A fentiekből már kiderült, hogy a három program közül a Sportiskolai program az, amelyik 

csak közoktatási intézményekkel foglalkozik, amelyik csak közoktatási intézményeket 

támogat.  

 

A 2007 februárjában – az oktatási miniszter által – kihirdetett sportiskolai kerettanterv 

révén a 2007-08-as tanévtől 55 közoktatási típusú sportiskola kezdte meg működését szerte 

az országban. Ezt az 55 közoktatási intézményt a mindenkori sportkormányzat az 

intézetünkön keresztül ún. céltámogatásban részesíti. A támogatott közoktatási típusú 

sportiskolák (az ún. módszertani központok) mellett jelenleg további 20 olyan iskola 

csatlakozott a sportiskolai programhoz, akik a sportot és az utánpótlás-nevelést 

választották az intézményük egyik profiljának, alkalmazzák a sportiskolai kerettantervet, 

de állami támogatást nem kapnak a program végrehajtásáért.  

 

A Nemzeti Sport Intézetben a Pedagógiai csoport felelős a Sportiskolai program 

működtetéséért és folyamatos fejlesztéséért. A Sportiskolai program keretében a következő 

feladatokat végezzük el munkatársaimmal: 

 

A szervezeti egységünk funkciói: 

• A sportiskolai program országos menedzselése. 

• A sportiskolai rendszer kutatása, fejlesztése. 

• A sportiskola program részét képező tanterv-, taneszköz- és módszertani 

szakanyagfejlesztések koordinálása. 

 

Feladataink: 

• A sportiskolai rendszer koncepciójának fölvázolása. 

• A sportiskola főbb típusainak (közoktatási típusú és egyesületi típusú) értelmezése, 

jellemzése. 
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• A közoktatási típusú sportiskola alrendszerének feltérképezése, pontos definiálása. 

• A sportiskolai kerettanterv kidolgozásának koordinálása, folyamatos fejlesztése. 

• A sportiskolai kerettanterv országos terjesztése. 

• A sportiskolai kerettantervvel kapcsolatos pedagógiai szolgáltató tevékenység 

részbeni ellátása. 

• A sportiskolai kerettanterv szerint dolgozó iskolák (közoktatási típusú sportiskolák) 

nyilvántartásba vétele, és a folyamatos kapcsolattartás biztosítása. 

• A közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok pedagógiai és sportszakmai 

irányítása. 

• Pedagógiai jellegű kutatások és akciókutatások kezdeményezése, szervezése. 

• A sportiskolai kerettanterv adaptációjával és alkalmazásával kapcsolatos 

továbbképzések szervezése. 

• A Csanádi sportiskola pedagógiai szolgáltató tevékenységében történő közreműködés 

(sportiskolai kerettanterv – közismereti modul). 

• Partnereinkkel történő szakmai kapcsolattartás 

o a sportkormányzattal, 

o az oktatási kormányzattal, 

o a pedagógiai és oktatási szolgáltató intézményekkel, 

o a pedagógusképző intézményekkel, 

o az iskolafenntartókkal, 

o a sportági szakszövetségekkel és szövetségekkel, 

o a sportszakmai szervezetekkel, 

o a programjainkban közreműködő sportegyesületekkel, 

o a programjainkhoz kapcsolódó nevelési-oktatási intézményekkel és 

sportszervezetekkel. 

 

Munkafolyamataink, tevékenységeink: 

• Módszertani központokkal történő kapcsolattartás, elektronikus és nyomtatott 

dokumentációs anyagainak kezelése. 

• Módszertani központok, fenntartóik és a kapcsolódó egyesületek szakmai látogatása. 

• Az sportjellegű eszközbeszerzési támogatások ügyintézése. 

• A tanulólétszám-alapú céltámogatások lebonyolítása. 
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• A sportiskolai kerettantervek átdolgozására vonatkozó közoktatási szakértői 

tevékenység ellátása. 

• Az érdeklődő sportági szövetségek szakmai segítése a sportági tanterveik elkészítése 

érdekében. 

• Az elkészített sportági tantervek folyamatos szerkesztése, tantervelméleti 

korrektúrázása. 

• A sportiskolai kerettanterv sportszakmai módszertani kiadványainak előkészíttetése 

és kiadása. 

• A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet 

szakmai (pedagógiai és sportszakmai) felügyeletének ellátása. 

 

Látható, hogy tevékenységrendszerünk rendkívül sokrétű és összetett. Ellátunk 

adminisztratív, kutatási, innovációs, menedzselési, marketing, szaktanácsadói, szakértői és 

részben hatósági tevékenységeket is. Azért tartottam fontosnak kicsit részletesebben 

bemutatni részlegünk funkcióit, feladatait és munkatevékenységeit, mert én jelenleg nem 

dolgozom közoktatási intézményben. Az viszont jól látható, hogy tevékenységrendszerünk 

alapján részben el kell látnunk a sportiskolai program és a sportiskolai rendszer teljes 

vezetői-irányítói tevékenységrendszerét és az ezekhez kapcsolódó feladatok teljes körét is.  

 

1.3. A szakdolgozat témafeldolgozása és elkészítése során 

alkalmazott vizsgálati módszerek ismertetése 

 

A szakdolgozat témafeldolgozása során két fő módszert alkalmaztam. Az egyik a 

dokumentumelemzés, a másik az akciókutatás módszere. A dokumentumelemzés módszere 

során felkutattam, átnéztem és megadott szempontok alapján elemeztem a különböző 

szakmai anyagokat, hatósági iratokat, jogforrásokat. Az akciókutatás módszerének 

bemutatásához Zsolnai József oktatáskutató szavait szeretném idézni. „Az értékközvetítő 

és képességfejlesztő program egy 1981-ben indított – és közel két évtizeden át tartó – 

kutatás kísérleti eredménye. E kutatás és kísérlet a Nyugat-Európában kimunkált 

akciókutatással mutat rokonságot. Az akciókutatás metodológiája közismerten az alábbi 

elemeket feltételezi:” 

• az akcióalapú elméletet, 
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• a diagnózist (és kritikai észrevételeket), 

• az akciótervet, 

• a fölméréseket, 

• az akciót (a kísérlet folyamatát), 

• a nyomon követést, 

• a hatásvizsgálatot (a kiértékelést) és 

• az akcióalapú elmélet szükségszerinti korrekcióját. 

 

A fenti felsorolásból látható, hogy az akcióalapú kutatás valójában egy olyan aktív 

cselekvésrendszerre épül, ami közvetlen változásra kényszeríti a kísérlet alanyát, tárgyát, 

az egész kísérletbe bevont szervezetet vagy rendszert, és egy kutatási körfolyamatot 

eredményez. Az akciókutatás lényege az 1997-ben kiadott Pedagógiai Lexikon 38. oldala 

szerint a következő: „… az akciókutatás a pedagógiai kutatás azon fajtája, amelyet a 

gyakorlatban dolgozó személy végez annak érdekében, hogy jobban megértse és 

tökéletesítse saját gyakorlati tevékenységét, alaposabban megismerje a tevékenység 

keretéül szolgáló szituációt”.  

 
1. ábra: Az akcióalapú kutatás körsémája  

(Forrás: Zsolnai József: Az értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája 9. p.) 

 

Ha megvizsgáljuk a körséma egyes elemeit, akkor jól beazonosíthatók azok a szellemi 

termékek, tevékenységek, munkafolyamatok stb., amelyek tartalommal töltik meg a fenti 

ábrát. A körséma elemei tetszőlegesen szűkíthetők vagy bővíthetők, ameddig az 

akciókutatás logikája engedi. Az új típusú sportiskolai rendszer közoktatási típusú 
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sportiskolai programjának kidolgozása ezzel az akcióalapú kutatási metodikával készült. A 

közoktatási típusú sportiskola akcióalapú kutatási körsémáját az alábbi ábra érzékelteti. 

 

 
2. ábra: A sportiskolai akciókutatás körsémája 

(Forrás: Lehmann László: A hazai utánpótlás-nevelés egyik alappillére: a sportiskolai rendszer 7. p.) 

 

Szinte axiómának tekintettem a következő felismerést: a Zsolnai programok (NYIK, ÉKP) 

során alkalmazott akciókutatások kiváló algoritmust adhatnak a sportiskolai rendszer 

akciókutatásához.  
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2. AZ ÚJ TÍPUSÚ SPORTISKOLAI RENDSZER 

KIDOLGOZÁSÁNAK ÉS KIÉPÍTÉSÉNEK EL ŐZMÉNYEI 

 

Amint már említettem a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 2002. januári létrehozásának 

stratégiai célja az egységes és átfogó utánpótlás-nevelés rendszerének kidolgozása, 

működtetése és folyamatos fejlesztése volt. Az utánpótlás-nevelés szerves részét képezi a 

sportiskolai rendszer is. Az elmúlt évek alatt az is világossá vált, hogy a sportiskolát, 

sportiskolai rendszerként – az utánpótlás-nevelés szempontjából – önálló célterületként 

szükséges értelmezni.  

 

2.1.  A sportiskola újraértelmezésének fogalmi dilemmái 

 

Intézetünk 2002-es megalakulása óta elemeztük munkatársaimmal a kialakult sportiskolai 

rendszert és hagyományokat. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a sportiskola fogalmát 

– a múltban és részben a jelenben egyaránt – mindenki úgy értelmezte, ahogy akarta. 

Sportiskolának nevezték azokat a közoktatási intézményeket (általános és középiskolákat), 

ahol testnevelés tagozat, később emelt szintű testnevelés oktatása folyt. Sportiskolaként 

definiálták az ún. élsportolói osztályokat indító iskolákat is. Sportiskolaként működött a 

nagy hagyományú KSI (Központi Sportiskola) is. Sportiskolai megjelölést kaptak még 

azok a sportegyesületek is, ahol szervezett formában foglalkoztak az utánpótláskorú 

sportoló gyerekekkel és fiatalokkal. És végül sportiskoláknak nevezték a városi 

önkormányzatok által alapított és működtetett ún. városi sportiskolákat is.  

 

A sportiskoláknak – az elmúlt évtizedekben – két nagy típusa alakult ki, az egyik az ún. 

közoktatási típusú sportiskola, a másik az ún. egyesületi (vagy nem közoktatási) típusú 

sportiskola:  

• A közoktatási típusú sportiskolában az utánpótlás-nevelést, – ami korcsoportos 

formában történik – az alsó és/vagy középfokú közoktatási intézmény végzi, 

általában valamilyen sportegyesülettel együttműködve. Ebben az intézménytípusban 

az alapvető feladat a közoktatási (alap)szolgáltatás, függetlenül attól, hogy milyen 
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iskolafokról és -típusról van szó (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, 

szakiskola). 

• Az egyesületi (vagy nem közoktatási) típusú sportiskolában az utánpótlás-nevelést 

szintén korcsoportos formában végzik, de ebben az intézménytípusban a 

tankötelezettség nem teljesíthető, továbbá érettségi és/vagy szakmai képesítő vizsga 

sem tehető le, tehát csak sportnevelés és sportági oktatás folyik.  

 

A sportiskolák mindkét formációjában vannak tisztázatlan kérdések:  

• A közoktatási típusú sportiskolák – egy pályázaton nyertes körére vonatkozóan 

(jelenleg 55 közoktatási intézmény) – jelenleg a sportkormányzat által biztosított 

céltámogatásban részesülnek. Nem tisztázott, hogy ez a támogatás átalakulhat-e az 

oktatási kormányzat által biztosított normatív jellegű finanszírozási formává. Nem 

beszélve azokról az iskolákról, akik a sportiskolai kerettantervet alkalmazzák, de 

semmilyen támogatásban nem részesülnek.   

• Az egyesületi típusú sportiskoláknál még ennél is több a megoldatlan kérdés és 

probléma: teljes mértékben tisztázatlan, hogy hogyan működhetnek, kik lehetnek a 

fenntartók, kik finanszírozzák, mik a szakmai elvárások és a teljesítendő 

követelmények stb. 

 

2.2.  Néhány megállapítás a vizsgálódások és az elemzések alapján 

 

A korábbi elemzésekből világosan kiderült, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályozók 

nem elégségesek ahhoz, hogy az ún. sportiskolák ügye megoldódjon. A sportiskolák 

fogalmának pontos és egyértelmű tisztázása, jogi szabályozottságuk, finanszírozásuk, 

működtetésük, szakmai ellenőrzésük, tevékenységi körük meghatározása a közoktatási és a 

sporttörvény módosítását, szükség szerinti összehangolását, és e két törvényhez 

kapcsolódó egyéb jogforrások újragondolását vonja maga után.  

 

A közoktatási típusú sportiskolák – annak ellenére, hogy a közoktatási és egyéb jogi 

szabályozók hivatalosan még most sem minősítették önálló intézménytípusnak – nagy 
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hagyományokra tekintenek vissza Magyarországon. Kiérdemelt tradíciókkal, továbbá 

komoly tanulmányi és sporteredményekkel büszkélkedhetnek azok az iskolák és a 

hozzájuk kapcsolódó egyesületek, akik részesei voltak ennek a korábbi rendszernek. 

Említésre méltó például a budapesti Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium, a Csik 

Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Központi Sport- és Ifjúsági Sportegyesület (KSI 

SE), a békéscsabai „női torna iskola”, a pécsi „TÁSI” stb.  

 

A rendszerváltozást követő társadalmi, gazdasági, kulturális, oktatási, sport stb. változások 

hatására kártyavárként omlott össze a sportiskolák „hálózata” is. A közoktatásról szóló (és 

többször módosított) 1993. évi LXXIX. törvény a tagozat fogalmát is megváltoztatta, és 

helyette az emelt szintű oktatást legitimálta. Ez olyan oktatási forma, ahol magasabb 

óraszámban tanulnak egy-egy tantárgyat a tanulók. Ezzel a klasszikus – és széles körben is 

jól működő – testnevelés tagozatos iskolarendszer elkezdett sorvadni. Az oktatás ügyét is 

jellemző bizonytalanság, és a sport helyzetének kilátástalansága, továbbá egyéb társadalmi 

(elsősorban szülői és fenntartói) nyomásra az iskola-egyesület együttműködési 

szerveződések folyamatosan megszűntek, majd a tartalmi munka elemei is leépültek. Az 

iskolák jelentős része profilt váltott, elsősorban idegen nyelvekkel és informatikával 

váltották fel a korábbi sportirányultságukat. Az egyesületek száma folyamatosan csökkent, 

a megmaradtak legtöbbje, pedig szűkítette feladatkörét. E szűkítés áldozata leginkább az 

utánpótlás-nevelés volt. 

 

Intézetünk (korábban NUPI, majd NUSI UPI, jelenleg NSI) a sportkormányzat 

megbízásából, 2002 nyara óta vizsgálja a sportutánpótlás és a közoktatás kapcsolatát, ami 

felvetette a sportiskola funkciójának kérdését is. Megállapításaink a témával kapcsolatban 

a következők voltak: 

• A régi típusú sportiskola mára már nem működőképes, igazából sem jogilag, sem 

tartalmilag nincs is egységes rendszere, ezért jelenleg – közoktatási értelemben – 

nem is definiálható. 

• A sportiskola a jelenleg kialakult sport- és oktatási rendszerben differenciáltabban 

kezelendő, mint korábban, ezért sportiskola helyett inkább sportiskolai rendszer a 

helyes megközelítés. 

• A sportiskolai rendszeren belül – a kialakult gyakorlat alapján – két nagy 

„típuscsoport” különböztethető meg 
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� az ún. közoktatási típusú sportiskola és 

� az ún. nem közoktatási (vagy egyesületi) típusú sportiskola. 

• A közoktatási típusú sportiskoláknak – már jelenleg is – több típusa van, lehet 

például sportorientáltságú, emelt szintű testnevelési és közoktatási típusú sportiskolai 

kerettantervi programmal működő intézmény. 

• A sportorientáltságú közoktatási intézmény nem kíván különösebb értelmezést, mert 

az ilyen iskola csak a szabadidős programok tekintetében nyújt szélesebb kínálatot az 

intézmény partneri körének, elsősorban a tanulóknak.  

• Az emelt szintű testnevelés ügye – a közoktatás szempontjából – jogilag és 

tartalmilag tisztázott. Igaz, ahogy már korábban jeleztük, ez a formáció 

intenzitásában meg sem közelíti a klasszikus testnevelés tagozatos iskolák korábbi 

gyakorlatát. Jelenleg az országban már csak kb. 250 olyan iskola van, ahol emelt 

szinten tanítják a testnevelést, legalább egy osztályban évfolyamonként. Ez csak 4 %-

a az összes közoktatási intézménynek, és az érintett diákok aránya a 2 %-át sem éri el 

teljes tanulói populációnak. A jelenlegi gyakorlat felülvizsgálata – mind jogi, mind 

tartalmi szempontból – előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz. 

• A közoktatási típusú sportiskolai program alapján működő iskolák jogi és tartalmi 

szabályozottsága a 2007-08. tanévtől nagymértékben megoldott. A sportiskolai 

kerettanterv megadja a tartalmi szabályozottság alapját, míg a kerettantervi 

akkreditáció eredményeként a jogi szabályozottság is beépült a közoktatást 

szabályozó dokumentumokba (közoktatási törvény, kormányrendelet, miniszteri 

rendeletek stb.).  

 

Az egyesületi típusú sportiskolák ügye sokkal bonyolultabb, mint a közoktatási típusúaké. 

A közoktatás – mivel a kötelező állami (önkormányzati) feladatellátás körébe tartozik – 

jobban ellenőrzött, így jobban is nyomon követhető. A sport és ebben az értelemben az 

egyesületi típusú sportiskolák ügye, mind jogilag, mind tartalmilag, mind gazdaságilag 

nagy részben megoldatlan. Sportszakmai szempontból is nehezen átlátható az itt folyó 

utánpótlás-nevelési munka, nem beszélve a folyamatos pénzhiányról, klubbezárásokról, 

helyi konfliktusokról stb. 
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Az NSI pedagógiai csoportjának munkatársaival azt is elemeztük, hogy mi vezetett a 

testnevelés és sport térvesztéséhez az elmúlt két évtizedben. A következő megállapításokra 

jutottunk:  

• A népesség számának csökkenése, a gyermekszületések számának visszaesése az 

élsportolók számának hanyatlásához is vezetett. 

• Az iskolai testnevelésre fordított időkeret csökkenése, a tanulók fizikai 

állóképességének és teljesítőképességének romlását eredményezte. 

•  Kisebb településeken egyáltalán nincs, vagy csak nagyon szerény mértékben 

sportolási lehetőség. 

• A gyerekek túlterheltsége és a sport XXI. századi konkurenciái, mint például a 

televízió, a számítógép, az elektronikus játékok stb. időben korlátozzák a sportolásra 

fordítható időkeretet. 

• A sport megfelelő szintű finanszírozása nincs megoldva, illetve erősen 

alulfinanszírozott. 

• A közoktatási intézmények túlnyomó többségében a testnevelés és sport csak egy 

tantárgy, még hozzá egy alacsony óraszámú műveltségterület. 

• Az elmúlt közel tíz évben az iskolai testnevelés ügye, sem az oktatási, sem a 

sportkormányzat szerveinél nem talált igazi gazdára. 

• A testneveléssel és sporttal foglalkozó szakemberek egy jelentős része elhagyta és 

elhagyja a pályát, a pályán maradók egy részére – sajnos – a kontraszelekció elve 

érvényesül. 

• A testnevelés- és a sportszakember-képzés mind formai, mind tartalmi szempontból – 

véleményünk szerint – nagyon elavult. 

 

Végül megállapíthatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv által célul kitűzött, a személyes 

életvitel szempontjából nélkülözhetetlen kompetenciák kialakítását – így az 

egészségnevelést is – már gyermekkorban el kell kezdeni. Ennek elmulasztása terhet ró az 

egészségügyre, károsítja a gazdaságot, mert generációk munkaképességének csökkenését 

eredményezi, és vesztességet okoz a sportnak is. A gyermekek sportjába, a diák- és 

versenysportba fektetett anyagi eszközök több csatornán mérhetőek, hosszú távú 

megtérülésük már bizonyított. 

 

 



 18

2.3.  A sportiskolai rendszer meglévő típusainak elemzése, és újabb 

elemekkel történő bővítési lehetőségének vizsgálata 

 

A sportiskola intézményrendszerének vizsgálata meglepő eredményt hozott. Az egyesületi 

típusú sportiskolák a rendszerváltozást követő társadalmi és gazdasági kihívások 

következményeként különféle túlélési technikák alkalmazására kényszerültek. Megjelenési 

formájuk nagyon sokszínű. Vannak olyan klasszikus egyesületi (nem közoktatási) típusú 

sportiskolák, ahol az egyesületek szervezett, korosztályos formában foglalkoznak az 

utánpótlás-neveléssel, de vannak olyanok is, amelyeket önkormányzatok hoztak létre és 

tartanak fenn, vagy az önkormányzatok által alapított non-profit gazdasági társaságok (pl.: 

Kft.) keretein belül működnek. Mindegy, hogy milyen formációban „üzemelnek” a 

sportiskolák, az utánpótlás-nevelés mellett „rákényszerülnek” szabadidős jellegű csoportok 

indítására is, elsősorban a bevételek növelése érdekében. Mivel az egyesületi típusú 

sportiskolákra vonatkozóan jelenleg semmilyen jogi és tartalmi (szakmai) szabályozó nem 

létezik, vagy csak nagyon áttételesen, így működésük is nyomon követhetetlen és részben 

kiszámíthatatlan. 

 

A közoktatási típusú sportiskolák tárgyalása előtt célszerű megvizsgálni a jelenlegi 

közoktatási rendszer intézménytípusait. Vannak olyan közoktatási intézmények, óvodák, 

általános és középiskolák, kollégiumok stb., ahol a testnevelés, ha nem is kiemelt 

fejlesztési területe az adott intézménynek, de a testnevelési foglalkozások adta pedagógiai 

lehetőségeket sokszor maximálisan kihasználják, és az intézménynek komoly sportélete 

van. Vannak olyan iskolák, ahol régi hagyományai vannak a testnevelés tagozat mai 

formájának, az ún. emelt szintű testnevelés-oktatásnak. Létezik néhány olyan iskola és 

kollégium is, ahol ún. élsportolói vagy versenysportosztályokat (csoportokat) 

működtetnek, amelyek – egyelőre – szintén nem legitimek, sem jogilag, sem a tartalmi 

szabályozás szempontjából.  

 

A már meglévő sportiskolai rendszert gazdagíthatnák az új sportspecifikus közoktatási 

intézménytípusok: az alapfokú sportoktatási intézmény (ASI) és a szakképzés 

rendszerébe illeszthető sportszakközép-iskola (SSZKI). Ez a két új intézménytípus még a 

későbbiekben kifejtésre kerül. A közoktatás rendszerének és a sportiskolai rendszernek 

összefüggéseit a következő táblázat mutatja be. A táblázatban első oszlopában felsorolásra 
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kerülnek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésben felsorolt 

közoktatási intézménytípusok. A második oszlopban összegyűjtöttük azokat a lehetséges 

sportiskolai formációkat, amelyek a KOT 20. § (1) bekezdésében felsorolt 

intézménytípusokban működnek vagy működhetnek. Ezeket az intézményi formációkat 

közoktatási típusú sportiskoláknak neveztük el, mert működésük valamilyen közoktatási 

intézményi formációba épül be. A harmadik oszlopban igyekeztünk összegyűjteni az ún. 

egyesületi (nem közoktatási) típusú sportiskolákat. Ezeket egyelőre csak a fenntartó 

szempontjából csoportosítottuk. 

 

1. táblázat: A közoktatási és a sportiskolai intézményrendszer kapcsolata 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye 7. p.) 

                         Közoktatási intézményrendszer            Sportiskolai rendszer 
Közoktatási 
intézmények 

Közoktatási jellegű  
sportiskolai formációk 

Nem közoktatási jellegű 
sportiskolai formációk 

Óvoda Sportorientáltságú óvoda Sportegyesületi fenntartású 
sportiskola 

Általános iskola Sportorientáltságú általános iskola Sportegyesületi keretben működő 
sportiskola 

Emelt szintű oktatás folytató 
általános iskola 

Közhasznú társaság által 
működtetett sportiskola  

Élsportolói osztályokat indító 
általános iskola 

Gazdasági társaság által 
működtetett sportiskola 

Közoktatási típusú sport általános 
iskola 

Magánszemély által működtetett 
sportiskola 

Gimnázium Sportorientáltságú gimnázium Költségvetési szerv által 
működtetett sportiskola 

Emelt szintű oktatás folytató 
gimnázium 

Egyéb sportszervezet által 
működtetett sportiskola 

Élsportolói osztályokat indító 
gimnáziumok 

Egyház által működtetett 
sportiskola 

Közoktatási típusú 
sportgimnázium 

Sportakadémiai jellegű 
sportiskola 

Szakközépiskola Sportorientáltságú 
szakközépiskola 

Szövetség által működtetett 
utánpótláscentrum 

Emelt szintű oktatás folytató 
szakközépiskola  

 

Élsportolói osztályokat indító 
szakközépiskola  

 

Közoktatási típusú sport 
szakközépiskola 

 

Sportszakközép-iskola  

Szakiskola Sportorientáltságú szakiskola  

Emelt szintű oktatás folytató 
szakiskola  

 

Élsportolói osztályokat indító 
szakiskola  

 

Közoktatási típusú sport 
szakiskola 

 

Diákotthon és kollégium Sportorientáltságú diákotthon és 
kollégium  
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Élsportolói csoportokat indító 
diákotthon és kollégium  

 

Gyógypedagógiai és 
konduktív pedagógiai 
nevelési-oktatási intézmény 

Sportorientáltságú 
gyógypedagógiai és konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási 
intézmény 

 

Közoktatási típusú sport 
gyógypedagógiai és konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási 
intézmény 

 

Alapfokú művészetoktatási 
intézmény 

  

 Alapfokú sportoktatási intézmény  

 
 

2.4.  A Nemzeti Sportszövetség által életre hívott sportkerekasztal 

megbeszélés-sorozat 

 

2004 júniusában a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ), mint a sport akkori egyik 

legjelentősebb társadalmi szervezete – az NSI jogelődjével együttműködve – megszervezte 

azt szakmai és társadalmi megbeszélés-sorozatot, amit a sportszakma csak 

sportkerekasztalnak nevezett el. A sportkerekasztal fő témacsoportjai közül az egyik a 

sportiskolák kérdéseinek megvitatását és tisztázását tűzte ki célul.  

 

A kerekasztalt három oldal alkotta:  

• 1. oldal a kormányzati oldalt  

o az akkori Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM), 

o az akkori Oktatási Minisztérium (OM),  

o az akkori Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) és  

o az akkori Pénzügyminisztérium (PM);  

• 2. oldal a szakmai szervezeteket  

o a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ),  

o a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (SE TF),  

o a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE), 

o a Sportegészségügyi Intézet (az ún. Sportkórház) és  

o a Nemzeti Sport Intézet akkori jogelődje a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet;  

• 3. oldal a társadalmi szervezetek oldalát  

o a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) képviselte.  
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Az új típusú sportiskolai rendszer továbbgondolása révén – az egyeztető fórum – közel fél 

éves munka után, két irányt jelölt meg: 

• egyrészt, az oktatási kormányzat által javasolt közoktatási típusú sportiskolai 

kerettantervi szabályozás kidolgozását, 

• másrészt, az Arany János Tehetséggondozó Programnak sportoló fiatalok számára is 

minél nagyobb számban elérhető változatának végiggondolását. 

 

2.5.  A kerettantervi szabályozás lehetősége 

 

2004-ben még úgy gondoltuk, hogy a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv jogilag 

legitimálná az ún. élsportolói vagy versenysportolói osztályokat indító iskolákat. Terveink 

szerint, ez a kerettanterv a testnevelést és sportot helyezné a tartalmi fejlesztés 

középpontjába. Természetesen a Nemzeti alaptanterv által előírt minimális tartalmakat 

minden műveltségterület és minden tantárgy tanítása-tanulása során biztosítania kellene az 

elkészült kerettantervnek. Olyan – a NAT-ra épülő – sportiskolai kerettanterv 

kidolgoztatását terveztük, amely alapján az egyes közoktatási intézmények elkészíthetik a 

saját iskolájukra vonatkozó Helyi pedagógiai programjukat. Ezeknek az elkészített HPP-

nek kell tartalmazniuk az adott közoktatási intézmény sajátos és speciális szakmai 

programját (közismereti és testnevelés-sport tartalmait és követelményeit). Azóta ez az 

álmunk megvalósult. 

 

A NAT-ra épülő akkreditált közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv szolgálja a tartalmi 

alapot az élsportolói osztályokat indító, a sportiskolai kerettantervet alkalmazó és a 

módszertani központokként működő közoktatási intézmények számára. Nyilvánvaló, ezt 

ott látjuk elsősorban megvalósíthatónak, ahol már most is működnek emelt szintű 

testnevelés-tanítási vagy élsportolói vagy az említett formációkhoz hasonló „programok”.  

 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv 

alkalmazása nem csak jogi kereteket biztosít a sportiskolák egy körének legitim 

működéséhez, hanem a sportoló gyerekek és fiatalok adekvátabb fejlesztését lehetővé 

tevőbb pedagógiai eljárásmódok alkalmazását is támogatja. Erre azért van szükség, mert a 

közoktatás intézményrendszerébe járó sportolók egyébként is komoly időzavarban vannak 

az intenzív fizikai leterhelés miatt. Az iskolában eltöltött időt a lehető leghatékonyabbá 
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kell tenni, mivel az iskolán kívüli és otthoni tanulásra csak korlátozott mértékben van 

lehetősége az intenzíven sportoló tanulóknak. Természetesen nem arról van szó, hogy ha 

valaki sportol, akkor ne tanuljon. De az iskolai és az iskolán kívüli tanulást hatékonyabbá 

kell tenni, ami ma sajnos általában nem így van. A közoktatási intézmények nagy részében 

még mindig a hagyományos, ismeretközlő eljárásmóddal, verbalizálást sulykoló 

módszerekkel és frontális munkaformákkal tanítják a tanulókat. Véleményem szerint – 

amit a tanuláspszichológiai vizsgálatok is egyértelműen alátámasztanak – ez a legkevésbé 

hatékony tanítási-tanulási mód. Ezért a sportiskolai kerettantervet választó iskoláknak nem 

csak a tartalmi szabályozás alapját jelentő sportiskolai kerettantervet kell alapul venniük a 

HPP-jük elkészítése során, hanem célszerű a tevékenykedtető, képességfejlesztő és 

differenciálpedagógiai szemlélet- és eljárásmódokat is minél szélesebb körben 

alkalmazniuk.  

 

A sportiskolai kerettanterv ún. közismereti blokkjának kidolgozására 2005-ban – 

közbeszerzési pályázati eljárás keretében – a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, 

Középiskola és Pedagógiai Intézet kapott felhatalmazást Intézetünktől. A közoktatási 

típusú sportiskolai kerettanterv 13 évfolyamra történő teljes kidolgozása 2006 tavaszára 

készült el. A kerettanterv akkreditációs eljárása közel egy évet vett igénybe.  

 

2.6.  A sporttehetség-gondozó program bevezetési lehetősége 

 

Intézetünkben, a pedagógiai kérdésekkel foglalkozó munkatársaimmal – a sportkerekasztal 

megbeszélései alapján és a sportiskolai rendszer fejlesztési lehetőségei után kutatva – arra 

a következtetésre jutottunk, hogy a közoktatás rendszerében már működő programok 

között kellene megkeresni azt, amelyik a sporttehetségek kibontakoztatását a leginkább 

segíti. A közoktatás felé fordulást indokolta, hogy a sportbeli tanítás-tanulás folyamatának 

legintenzívebb szakasza időben egybeesik a tankötelezettségi korral. A sportoló gyermekek 

és fiatalok fejlődését, személyiségük gazdagodását, a sporttevékenységükből adódó 

túlterheltség csökkentését leginkább az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) – 

általános iskolákra is – kibővített változata szolgálhatná. A program szükségességét 

indokolja, hogy a közoktatási intézmények kevés számban tudnak alkalmazkodni a 

beiskolázott sportoló gyerekek tanulási szokásaihoz, lehetőségeihez. Az a néhány, sport 

iránt elkötelezett közoktatási intézmény pedig, amelyik gondoskodik a sportoló gyermek-
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fiatal – olykor különleges eszközöket igénylő – fejlesztéséről az erkölcsi profit mellett 

financiális veszteséget könyvelhet el. 

 

A felsőfokú tanulmányokra és az élsportolói karrierre való eredményes felkészítés 

érdekében a Nemzeti Sport Intézet elődjének munkatársaiként olyan speciális pedagógiai 

program kidolgozását láttuk célszerűnek, ahol az iskolák és kollégiumok kiemelt figyelmet 

fordíthatnának a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika kis csoportokban 

történő tanításának. Kiemelt szerepet kaphattak volna a munkaerőpiaci érvényesülés 

szempontjából egyre inkább felértékelődő kompetenciák fejlesztése (informatika, 

idegennyelvtudás, együttműködési képesség, tanulás tanulása és bizonyos szociális 

készségek), továbbá a programban szereplő intézmények – szükség esetén 

sportegyesületekkel történő együttműködés keretében – biztosíthatták volna a magas 

színvonalú sportolási lehetőségeket is. Az ötéves középiskolai program első előkészítő 

évében a tanulók magas óraszámban, kiscsoportokban tanulták volna az angol nyelvet és 

az informatikát. A programban résztvevők az általános iskolát követően a középiskolai – 

elsősorban gimnáziumi –, továbbá kollégiumi nevelés-oktatási keretei között készülhettek 

volna fel a felsőfokú tanulmányokra.  

 

A sportbeli tehetségük kibontakoztatásában sportszakemberek (szakedzők, 

testnevelőtanárok) nyújthattak volna segítséget. A sportbeli felkészítés sportáganként, 

kizárólag a sportági szakszövetségek által felkért szakemberek által elkészített és az 

illetékes szövetség által ajánlott sportnevelési és sportoktatási tervek szerint valósult volna 

meg. A nevelő-oktató munka délután az edzések helyszínén, valamint a kollégiumokban 

folytatódott volna, egységet alkotva a délelőtti iskolai tevékenységekkel. A programba 

kerülés pályázati úton történhetett volna, hasonlóan az AJTP-hez. A pályázaton nyertes 

tanulók a programban résztvevő iskolák közül választhattak volna. A pályázat 

benyújtásakor a pályázati anyagnak tartalmaznia kellett volna az egyesület vezetőjének 

támogató határozatát is. 

 

A tanulók finanszírozása megegyezett volna az Arany János Tehetséggondozó Program 

támogatási rendszerével, ahogy az olvasható az ÁJTP-ben is: „Az állami hozzájárulás 

kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a középiskolai tanulók után, 

akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján, a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg az 
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oktatást, nevelést.” Az előző idézetből látható, hogy az Arány János Tehetséggondozó 

Program sporttehetségekre kibővített változata alkalmas lett volna a hátrányos helyzetű, a 

sportban kiemelkedő tehetségű tanulók támogatására. A javaslatunk akkor az volt, hogy a 

program által garantált gondoskodást a sportbeli tehetségek esetében az általános iskolás 

korosztályra is ki kellene terjeszteni a kollégiumi tagsági viszony kötelezettségének 

eltörlése mellett. A változtatások elképzelhetőek lennének az Arany János 

Tehetséggondozó Program módosításával, vagy egy önálló sporttehetség-gondozó program 

keretében. Sajnos ebből tehetséggondozói elképzelésünkből (a sportos ÁJTP-ből) – 

egyelőre – semmi nem valósult meg.  

 

2.7.  Az Alapfokú sportoktatási intézmény (ASI), mint egy 

szükséges hiányzó láncszem magalapításának lehetősége 

 

A közoktatási intézményrendszer és a sportiskolai rendszer vizsgálata során újabb, eddig 

nem létező utánpótlás-nevelő intézménytípus létrehozásának szükségessége rajzolódott ki. 

A sportiskolai rendszer tervezete elsősorban a már működő közoktatási intézményekre és 

egyéb utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezetekre épít, de egy új intézménytípust 

is felvázol. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdése alapján az 

óvodáknak, az általános iskoláknak, a gimnáziumoknak, a szakközépiskoláknak, a 

szakiskoláknak, a diákotthonoknak és kollégiumoknak, továbbá a gyógypedagógiai és 

konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményeknek már részben most is vállalniuk 

kell testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatokat. Mindezek ellenére sok kiaknázatlan 

lehetőség van még a közoktatás rendszerében, amit a korábbi, A közoktatási és a 

sportiskolai intézményrendszer kapcsolata című 1. táblázat is jól érzékeltet. 

 

Az óvodától az általános és középiskolákon át, a kollégiumokig és a gyógypedagógiai 

jellegű közoktatási intézményekig szükséges megvizsgálni, hogy ezek az intézménytípusok 

milyen mértékben tudnak részt vállalni, aktívan közreműködni az egységes és átfogó 

utánpótlás-nevelési rendszer eredményes és hatékony kialakításában. Azt jól látjuk, hogy 

sok kiaknázatlan lehetőség van még a rendszerben, de a jelenlegi jogi és tartalmi 

szabályozás bizonyos variációknak gátat szab. Ezért szükségesnek látnánk megalapítani 

egy új, sportspecifikus közoktatási intézménytípust: az alapfokú sportoktatási 

intézményt (ASI), továbbá bővíteni kellene a szakközépiskolai képzési profilt is egy új 
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szakiránnyal: a sportszakközép-iskolával (SSZKI). A sportszakközép-iskolával a 

következő fejezetben foglalkozunk részletesebben. Ez a két intézménytípus nem teljesen 

újszerű a magyar közoktatás rendszerében, mivel ezekhez hasonló intézménytípusok már 

működő változatai megtalálhatóak a művészeti oktatásban, az alapfokú művészetoktatási 

intézmény és a művészeti szakközépiskola formájában. 

 

Az utánpótlás-nevelés szakmai problémái, kihívásai nem kezelhetők csak a sport oldaláról. 

A gyermek egyúttal a közoktatásban is részt vesz, amelynek a verseny- és élsporttól 

jelentősen eltérő cél- és feladatrendszere van. Ezért olyan nevelési-oktatási-képzési 

rendszereket kell létrehozni, amelyek kezelni tudják a látszólag eltérő célokat és 

módszereket. Az alapfokú sportoktatási intézmény (ASI) létrehozásának tehát kettős 

főcélja lenne:  

• egyszerre adna lehetőséget az egészségtudatos magatartásformák fejlesztésére, a 

testmozgás, a sport megszerettetésére és  

• az élsportfejlesztés révén a versenysportban (utánpótlás-nevelésben) való 

közreműködésre. 

E kettős főcél alkalmat adna arra, hogy a sportban tehetséges gyermekek minőségi 

neveléséhez-oktatásához-képzéséhez szükséges hátteret a közismereti jellegű közoktatási 

és sportintézményekben folyó munka összehangolásával, komplexebben lehetne 

biztosítani.  

 

Az ASI-k létrehozásának és működtetésének az előbb említett kettős főcélján kívül még az 

alábbi feladatokat is el kellene látniuk:  

• Az ASI-ban, új mozgásformák tanításával ki lehetne nyitni a sport világát, vonzóvá 

lehetne tenni a sportolást a hagyományos sportágakhoz kevéssé vonzódó fiatalok 

számára is. Az új sportágak nem a „klasszikusok” helyett, azok rovására, hanem azok 

mellett létezhetnének. 

• A fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok számára is nyitottá kellene tenni a rendszert, 

mind a mozgásterápiák szakszerű alkalmazása révén történő fejlesztés miatt, mind a 

verseny- és élsportban rejlő fejlesztési és önmegvalósítási lehetőségek pedagógiai 

célú hasznosítása érdekében.  
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Az alapfokú sportoktatási intézményben (ASI-ban) sportjellegű nevelés és oktatás 

folyna. Az alapfokú sportoktatás megalapozná a sportolók (tanulók) gyerekek és 

fiatalok szomatikus műveltségét (testnevelési, egészségnevelési, edzéselméleti, sportági 

stb. kultúráját), továbbá előkészítené és felkészítené a versenysportban történő 

részvételre és/vagy a szakirányú továbbtanulásra. 

 

Az alapfokú sportoktatási intézményekben a tankötelezettséget nem lehetne teljesíteni, 

mivel ezekben a közoktatási intézményekben (sportiskolákban) csak sportágspecifikus 

tevékenységekben folyna nevelés-oktatás-képzés, tehát nem tanítanának semmilyen 

közismereti tantárgyat (magyart, matematikát, történelmet, ének-zenét, rajzot stb.), illetve a 

tanuló nem készülhetne fel sem az érettségi vizsga letételére, sem a szakmai képesítő 

vizsgára. Az alapfokú sportoktatási intézményekben (ASI-ban) csak sportspecifikus 

tevékenységeket tanulnának a sportolók, tehát a tanulók a tankötelezettségüket abban a 

közoktatási intézményben teljesítnék, ahol a közismereti tárgyakat tanulják. Ebben az 

esetben is ugyan az az analógia, mint az alapfokú művészetoktatási intézmények esetében. 

 

Az ASI egy teljesen újfajta közoktatási intézménytípus lenne, amely alapítására és 

fenntartására ugyanazok a jogi normák vonatkoznának, mind a már meglévő és működő 

közoktatási intézményekre. Továbbá minden egyéb kérdésben szintén analógiát 

alkalmaznánk a már évtizedek óta jól működő alapfokú művészetoktatási intézményekkel. 

Az ASI-ban – az Alapfokú sportoktatás követelményei és tantervi programjaiban 

meghatározottak szerint – a nevelés-oktatás-képzés évfolyamos és/vagy korosztályos 

formában történne. Ennek a közoktatási intézménytípusnak legalább 6 és legfeljebb 12 

évfolyama lenne, amelynek keretei között a nevelés-oktatás-képzés előképző, alapfokú és 

továbbképző évfolyamokon és/vagy korosztályokon folyna. A tanuló (sportoló) 

sportiskolai előrehaladását az évfolyamos és/vagy korosztályos vizsgák keretében 

teljesítené, az Alapfokú sportoktatás követelményei és tantervi programjai alapján. Az 

alapfokú sportoktatási intézményekben, csak a sportáganként kidolgozott akkreditált 

sportnevelési és sportoktatási tantervek alapján, egységes tananyag szerint, napi 

rendszerességgel valósulna meg a sportnevelés és sportoktatás.  

 



 27

A sportiskolák rendszerének működéséhez szükséges fedezetet – a közoktatás 

rendszerének megfelelő más intézménytípusokhoz hasonlóan – az állami költségvetés 

alapján járó normatív támogatás (ún. fejkvóta) és a fenntartó kiegészítő hozzájárulása 

biztosíthatná, ahogy már részben most is biztosítja, amelyet a tanuló által igénybe vett 

szolgáltatás díja és a közoktatási intézmény más, saját bevétele egészíthet ki. A rendszer 

finanszírozása tekintetében a mindenkori költségvetési törvény lehetne az iránymutató, 

ezért a megalapítandó új sportspecifikus közoktatási intézménytípusra, az ASI-ra is ki 

kellene terjeszteni a fejkvótaszerű állami normatív finanszírozást. Természetesen jól 

tudjuk, hogy ezt az elképzelést szakmai szempontból a sportkormányzat mellett az oktatási 

kormányzatnak, míg finanszírozási szempontból a pénzügyi kormányzatnak is támogatni 

kellene. 

 

Az alapfokú sportoktatási intézmények állami pénzen történő finanszírozására a 

tanulónkénti 30 - 60 000 Ft./fő/év (sportágtól függően) már elegendőnek látszik. Ezzel az 

összeggel a fenntartónak – a saját erőforrásait mellérendelve – lehetősége lenne 

megteremteni a sport, a testnevelés, az utánpótlás-nevelés, az egészséges életmódra 

nevelés alapfeltételeit. A közoktatás finanszírozási rendszerén belül, a normatív állami 

támogatásban (fejkvóta) részesülő alapfokú sportoktatási intézmény (ASI) megalapítása és 

működtetése áttörést jelentene mind az iskoláskorú fiatalok testkultúrájának 

megalapozásában, mind pedig, az egységes és átfogó utánpótlás-nevelési rendszer 

feltételeinek stabilizálásában. 

 

Az alapfokú sportoktatási intézmény várható eredményeit megpróbáltam felsorolásszerűen 

megfogalmazni: 

• A sportiskolai rendszer kiépítésének tervezésekor több tíz új intézmény létrejötte 

valószínűsíthető. Várakozások szerint a szabadidejüket sportolással töltő gyermekek 

száma akár megtöbbszöröződhet a kínálat folyamatos növekedése mellett.  

• A szabadidő mozgásos eltöltése nemcsak a nagyvárosokban, de a kistelepüléseken is 

elérhetővé válhatna. 

• Minél több gyermek környezetét lehetne ingergazdagabbá tenni a sport segítségével, 

aminek következtében többen kezdenének el sportolni, így nagyobb lenne az élsport 

kiválasztási lehetősége is. 
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• A fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok sportolási és versengési lehetőségeinek 

biztosításával elfogadottabbá és támogatottabbá lehetne tenni az integrált nevelés 

mellett a társadalomi toleranciát is. 

• Hosszútávon átalakulna a hazai egészség- és sportkultúra. 

• Hosszabb távon egészségesebb lenne a magyar társadalom. 

 

2.8.  Sportszakközép-iskolai (SSZKI) képzési forma lehetősége 

 

A sportszakközép-iskola hiányára szintén a közoktatási és a sportiskolai rendszer 

vizsgálata során bukkantunk. A sportszakközép-iskola létrehozását a közoktatási törvény 

27. és 29. §-a teszi lehetővé. A sportszakközép-iskola koncepciójának megfogalmazásakor 

– ahogy már az előző fejezetben említettem – analógiát alkalmaztunk az ún. művészeti 

szakközépiskolákkal. Ez egy olyan párhuzamos képzési forma lenne, ahol a tanulók a 

közismereti tárgyak tanulása mellett sportszakmai képesítést is szerezhetnének. A 

közismereti tantárgyak követelményeit „számon kérő” érettségi vizsga után a sportra 

vonatkozó szakmai képesítő vizsgát is tehetnének a fiatalok. A végzett tanulók különböző 

közép, esetleg felsőfokú sportszakmákból szerezhetnének képzettséget: például 

sportinformatikai rendszergazda, sportkommunikációs asszisztens, sportedző 

(sportáganként), sportmenedzser-asszisztens, rekreációs asszisztens, sportszervező stb. 

 

A sportszakközép-iskola indítása valójában nem jelent egy újabb intézménytípus 

megalapítását, mivel – mint már fentebb említettük – ez a fajta iskolatípus már létezik, 

csak a szakképzés speciális, sportjellege jelentene új színfoltot a magyar középfokú 

szakképzésben. A sportszakközép-iskola pedagógiai tartalmának egyik aspektusát a 

közismereti és a szakmai tárgyak rendszere adná. Analógiát alkalmazva az ún. művészeti 

szakközépiskolákkal, ezekben a sportszakközép-iskolákban a tanulóknak kötelezően 

sporttevékenységet kellene folytatniuk, tehát valahol leigazolt szinten kellene sportolniuk. 

A közismereti tárgyak tananyaga és a hozzájuk kapcsolódó követelmények igazodnának az 

intenzíven sportoló és a sportéletformát választó fiatalok leterheltségéhez. A közismeretei 

tárgyak fontossága mellett fontos hangsúlyt kapna a sportjellegű szakmai előképzés, 

szakmai alapozás, továbbá a szakmai elméleti és gyakorlati szakképzés is. A szakképzés 
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formája a későbbiekben tovább bővülhetne a középfokú szakképesítésre épülő felsőfokú 

szakképzéssel is. Ez az ún. párhuzamos képzési forma kiváló lehetőséget teremtene 

azoknak a fiataloknak, akik középiskolás korúkban már intenzíven sportolnak, esetleg a 

sporttal a későbbiek professzionális szinten kívánnak foglalkozni, vagy sporttal 

kapcsolatos felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni, továbbá a sportszakmában 

kívánnak elhelyezkedni a későbbiekben, mint középfokú vagy felsőfokú végzettségű 

sportszakemberek. 

 

2.9.  Az új típusú sportiskolai rendszer eddigi munkálatainak és 

eseményeinek kronológiája 

 

Az új típusú sportiskolai rendszer eddigi legjelentősebb munkafázisai a kronológia 

tükrében a következők voltak: 

• 2002 nyara – az új típusú sportiskolai rendszer létrehozásának igénye és felkérések a 

koncepció elkészítésére (Gyermek, Ifjúsági és Sport Minisztérium – GYISM, 

Sportiskolák Országos Szövetsége – SIOSZ); 

• 2003. február – az Alapfokú sportoktatási intézmény koncepciójának vázlatos 

tervezete (Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet – NUPI Pedagógiai kutatócsoport); 

• 2003 nyara – a koncepció társadalmi és szakmai viták általi letisztulása, a kapcsolódó 

sportágspecifikus tantervfejlesztés elindítása (NUPI Pedagógiai kutatócsoport és a 

sportági (szak)szövetségek); 

• 2003 októbere – az új típusú sportiskolai rendszer átdolgozása és kibővítése (ezt az 

anyagot megismerték az akkori GYISM-ben, az Oktatási Minisztériumban és a 

Parlament Ifjúsági és Sportbizottságában is);  

• 2004 tavasza –  

o szakmai egyeztetés a GYISM-ben, 

o szakmai fórum a két miniszter részvételével, az Alapfokú sportoktatási 

intézmény besorolása a hosszú távú stratégiába, közép- és rövid távú 

megoldások igénye; 

• 2004 tavasza – az eredeti sportiskolai koncepció rövid távú megoldási variációjának 

kidolgozása (az lett az ún. közoktatási típusú sportiskolai koncepció); 
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• 2004. június – szakmai egyeztető fórum az Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) 

szervezésében, melyen Sipos János úr, akkori közoktatásért felelős helyettes 

államtitkár elfogadta a NUPI javaslatát egy sportiskolai kerettanterv kidolgozására. A 

sportiskolai kerettanterv megírattatására a NUPI-t kérte fel. Javasolta először szűk 

körben kipróbálni. Hangsúlyozta, hogy az iskolák kiválasztása objektív módon 

történjen. Külön kötött felhasználású normatíva, valamint kiegészítő normatíva 

(dupla fejkvóta) folyósításának lehetőségét említette; 

• 2004. június-december – a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv 

koncepciójának és kivitelezési terveinek elkészítése a NUPI-ban; 

• 2004-től folyamatosan jelentkeztek be a sportági (szak)szövetségek azzal a 

szándékkal, hogy elkészíthessék a sportiskolai kerettanterv részeként a sportági 

tanterveiket; 

• 2005. január – a Nemzeti Sporthivatal elnökének utasítása a NUPI főigazgatójának a 

közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv munkálatainak elindítására, és az e 

tanterveket alkalmazó sportiskolai módszertani központok pályáztatási eljárásának 

előkészítésére; 

• 2005. június a közoktatási típusú sportiskolák módszertani központjaira vonatkozó 

pályázati kiírás hivatalos megjelentetése; 

• 2005. július-augusztus – a módszertani központokra kiírt pályázatra beérkezett 

pályamunkák feldolgozása és értékelése; 

• 2005 őszén együttműködési megállapodás megkötése a módszertani központokra 

kiírt pályázaton nyertes közoktatási intézményekkel; 

• 2005 őszén közbeszerzési pályázat kiírása a sportiskolai kerettanterv közismereti 

blokkjának kidolgozására; 

• 2005 decembere szerződés megkötése a Csanádi Árpád Általános és Középiskolával 

a sportiskolai kerettanterv közismereti blokkjának elkészítésére és akkreditációra 

történő benyújtására; 

• 2006 tavasza újabb pályázat kiírása – a sportiskolai kerettantervet kipróbáló – 

módszertani központokra; 

• 2006. április – a NUPI Pedagógiai kutatócsoportja elfogadja a Csanádi iskola 

sportiskolai tantervi anyagát, akik ezután benyújtják a kész dokumentumot az 

akkreditációs eljárásra; 
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• 2007. február 27-én az akkori oktatási miniszter kihirdeti a sportiskolai 

kerettantervet; 

• 2007 szeptemberében megkezdik a munkájukat a pályázaton nyertes általános és 

középiskolák a sportiskolai kerettanterv alapján. 
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3. A SPORTISKOLAI RENDSZER JELENLEGI M ŰKÖDÉSE: 

EREDMÉNYEK ÉS PROBLÉMÁK 

 

Az előző részekben bemutattam a sportiskolai rendszer elmúlt két évtizedének anomáliáit, 

illetve betekintést adtam a jelenlegi sportiskolai formációkba és fejlesztési törekvésekbe. 

Ebben a fejezetben kísérletet teszek a működő és felvázolt sportiskolai rendszer 

elemezésére, és a kapott eredmények alapján következtetéseket próbálok megfogalmazni. 

 

3.1.  A jelenleg működő és fejlesztés alatt álló sportiskolai 

formációk elemzése 

 

Ebben az alfejezetben, három elemzési eljárás (módszer) segítségével, megpróbálom 

feltárni, és érzékletesebbé tenni a sportiskolai rendszer jelenlegi működési formáit, illetve 

górcső alá veszem egyes fejlesztési törekvéseinket is. A három elemzési mód: a PEST-

analízis, a SWOT-analízis és a portfolióelemzés. Mindhárom eljárást a gazdaság világában 

kezdték el először alkalmazni, de már létjogosultságot szereztek a humán szférában is. Az 

első kettőt a közoktatás már évek óta használja a minőségfejlesztési törekvéseinek 

támogatása érdekén, a harmadik pedig a felsőoktatásban érhető tetten. 

 

3.1.1.  PEST-analízis 

 

Annak érdekében, hogy a működő sportiskolai rendszer alkalmazkodni tudjon ahhoz a 

társadalmi és gazdasági környezethez, amelyben működik, a környezet stratégiai 

felbecsülése létfontosságú. E tevékenységben alapvető, hogy különbséget tegyünk az 

általános és a specifikus környezet között. Az általános környezet egy sor olyan tényezőt 

foglal magába, amelynek potenciális hatása van a sportiskolai rendszerre, de az ezekhez 

kapcsolódó problémák megoldását nem egy-egy intézmény (sportiskola) belső innovációja 

eredményezi. A specifikus környezet pozitív vagy negatív módon befolyásolja egy-egy 

sportiskola működését, hatékonyságát. A környezeti tényezőket négy főcsoportra osztjuk: 
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a) politikai (Political), b) gazdasági (Economic), c) szociális (Social), d) technológiai 

(Technological). 

E tényezőkre támaszkodva érdemes elvégezni a környezet stratégiai elemzését a PEST-

analízis segítségével. 

 

2. táblázat: PEST-analízis: Politikai környezeti tényezők 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 17. p.) 

Politikai környezeti tényezők 

Pozitív hatású Semleges hatású Negatív hatású 

Minden politikai erő akar 

valamit kezdeni a 

sportiskolai rendszerrel. 

A helyi politikai erők 

eltérően viszonyulnak a 

sportiskolák törekvéseihez. 

A politika nem minden 

esetben képes vagy akarja 

rendszerszerűen 

megközelíteni a sportiskola 

kérdéseit és problémáit.  

Az elmúl kormányzatok és 

a jelenlegi is támogatja a 

közoktatási típusú 

sportiskolai formációkat. 

 A sportkormányzat nem 

kellő mértékben figyel oda 

az egyesületi típusú 

sportiskolákra.  

Az oktatási kormányzat 

elviekben támogatja a 

sportiskolai kerettanterv 

kifejlesztését. 

 Az oktatáspolitika nem 

mutat kellő érdeklődést a 

sportiskolai rendszer iránt, 

az egyesületi típusút 

kifejezetten hatáskörén  

kívüliként értelmezi. 

A sportstratégia 

megemlítette a sportiskolai 

rendszer kiépítésének 

szükségességét. 

 Az Alapfokú sportoktatási 

intézmény (ASI) 

koncepcióját nem 

tárgyaltatta meg széles 

szakmai és társadalmi 

körben a sportkormányzat. 
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3. táblázat: PEST-analízis: Gazdasági környezeti tényezők 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 17-18. p.) 

Gazdasági környezeti tényezők 

Pozitív hatású Semleges hatású Negatív hatású 

Az egyes sportiskolák – 

saját lehetőségeikhez képest 

– mindent megtesznek a 

működésük biztosítása 

érdekében. 

A közoktatási típusú 

sportiskolai formációk 

működnek, ezzel 

működtetik a közoktatási 

típusú sportiskolai 

alrendszert, de van, ahol 

jobban és van, ahol 

rosszabbul. 

Az oktatási kormányzat 

nem kívánja normatív 

módon támogatni a 

közoktatási típusú 

sportiskolai módszertani 

központokat.  

A sportkormányzat forrást 

rendelt a közoktatási típusú 

sportiskolák módszertani 

központjaira pályázott és 

nyertes iskolák előkészítő 

tevékenységeihez.  

 A sportkormányzat nem 

dolgozta ki az egyesületi 

típusú sportiskolák 

„normatívszerű” támogatási 

rendszerét.   

Az elmúlt idők 

sportkormányzatai 

biztosították az elmúlt 

költségvetési években a 

közoktatási típusú 

sportiskolai kerettanterv 

kifejlesztését. 

 Az elmúlt idők oktatási 

kormányzata hallani sem 

akar az ASI normatív 

rendszerű finanszírozásáról, 

és ebben a kérdésben a 

sportkormányzatok sem 

elég elkötelezettek. 

  Lassú tempójú és 

forráshiányos a sport 

infrastrukturális fejlesztési 

terve, amennyiben 

egyáltalán megvalósul a 

sportstratégia alapján.  
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4. táblázat: PEST-analízis: Szociális környezeti tényezők 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 18. p.) 

Szociális környezeti tényezők 

Pozitív hatású Semleges hatású Negatív hatású 

Társadalmi és szakmai 

körökben nagy a várakozás 

a sportiskolai rendszer 

újraindításával 

kapcsolatban. 

A társadalmi és szakmai 

megítélése a jelenleg 

működő emelt szintű 

testneveléssel kapcsolatban 

igen eltérő, van, ahol 

elégedettek és van, ahol 

nem. 

Vannak ellenérdekeltségek 

a sportiskolai rendszeren 

belül is, például a 

közoktatási és egyesületi 

típusok között egy-egy 

településen vagy megyében.  

  Nem kommunikálnak 

megfelelő szinten az egyes 

társadalmi és szakmai 

szervezetek, és néha nem is 

értik egymás törekvéseit 

(pl.: Sportiskolák Országos 

Szövetsége /SIOSZ/, 

Magyar Testnevelő Tanárok 

Országos Egyesülete 

/MTTOE/ stb. 

  Rossz a szakmai közérzete 

a sportban dolgozók egy 

jelentős részének, a sport 

részbeni jogi 

szabályozatlansága (főleg a 

munkaügyi 

rendezetlensége), az 

infrastruktúra rossz 

állapota, és az évek óta tartó 

alulfinanszírozottsága miatt. 
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5. táblázat: PEST-analízis: Technológiai környezeti tényezők 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 18-19. p.) 

Technológiai környezeti tényezők 

Pozitív hatású Semleges hatású Negatív hatású 

Vannak önálló, helyi 

kezdeményezések, ahol 

egy-egy település 

mindenféle állami 

támogatás nélkül is 

belevágott és működtet egy-

egy sportiskolai formációt. 

 Vannak olyan – hitelrontó 

módon működő – iskolák, 

ahol csak marketing 

fogásként használják az 

emelt szintű testnevelést, de 

valójában és érdemben nem 

kapcsolódnak be az 

utánpótlás-nevelés 

rendszerébe. 

Vannak olyan közoktatási 

intézmények, ahol 

szakmailag végiggondoltan 

és újszerű formációkban 

végzik a testnevelési és 

sportspecifikus nevelő-

oktató fejlesztőmunkát. 

 Vannak olyan egyesületi 

típusú sportiskolák, ahol 

csak elviekben 

foglalkoznak az utánpótlás 

korú gyerekek és fiatalok 

sportspecifikus 

fejlesztésével, mert a valódi 

céljuk a felnőtt élsport. 

Több olyan szakmai 

kezdeményezésről tudunk, 

amelyek jelenleg nem 

kapcsolhatók közvetlenül 

egy-egy fejlesztési 

törekvésünkhöz sem, de 

innovációs értékük 

figyelmet érdemel. 
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3.1.2.  SWOT-analízis 

 

A sportiskolai rendszer jelenlegi működésére és „minősítésére” vonatkozóan az ún. 

SWOT-elemzést is érdemes használni. A SWOT az angol „Strengths” (erősségek), 

„Weaknesses” (gyengeségek), „Opportunities” (lehetőségek) és „Threats” (fenyegetések) 

angol szavak kezdőbetűiből összeállított betőszó. A SWOT-analízis alkalmazásának célja, 

hogy a rendszeren belül a minimumra csökkentsük a fenyegetettséget. A SWOT-analízis 

során figyelembe tudjuk venni a külső környezet nyújtotta lehetőségeket, a felmerülő 

fenyegetéseket, valamint a rendszer erősségeit és gyenge pontjait.  

 

6. táblázat: SWOT-analízis: Összesítő táblázat 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 19-20. p.) 

Erősségek Gyenge pontok 

• A sportiskolai rendszer valahogyan 

mégis csak működik. 

• Vannak mintaszerűen működő 

sportiskolák, mind a közoktatási, 

mind a nem közoktatási típusúak 

között. 

• Van kormányzati akarat a 

közoktatási típusú sportiskolák 

működésének szakmai és anyagi 

támogatására. 

• A NUPI és utódszervezetei, mint 

szakmai szervezetek, folyamatosan 

dolgoznak a sportiskolai rendszer 

megújításán. 

• A sportszakma keresi a sportiskolai 

rendszer megújítási lehetőségeiként 

kidolgozott programokat, 

támogatási formákat, jogi, tartalmi 

és financiális forrásokat. 

 

• Az egyesületi (nem közoktatási) 

típusú sportiskolák 

sportkormányzat által történő 

„menedzselése”. 

• A sportiskolai rendszer 

tervezhetőségének és 

fejleszthetőségének 

sportkormányzatbeli szakmai és 

financiális bizonytalansága.  

• Az oktatási kormányzat 

érdektelensége a sportiskolai 

rendszerrel kapcsolatban. 

• A sportiskolai rendszer részbeni 

szabályozatlansága (egyesületi 

típusú sportiskolák). 
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Lehetőségek  Fenyegetések  

• A közoktatási típusú sportiskolai 

kerettanterv akkreditációja 

lehetőséget teremtett a sportiskola 

közoktatás által történő 

legitimálására. 

• Az Alapfokú sportoktatási 

intézmény (ASI) legalább szűk 

körű, modellszerű 

mintaintézményben történő 

kipróbálása.  

• A sportszakközép-iskolai képzés 

beindítása legalább egy közoktatási 

intézményben, a modellszerű 

működés érdekében. 

• Az utánpótlás-nevelés központi 

módszertani 

intézményrendszerének kialakítása 

a Csanádi Árpád Általános Iskola, 

Középiskola, Sportiskola és 

Pedagógiai Intézet (közoktatási 

típusú) és a Központi Sportiskola 

(egyesületi típusú) szakmai 

együttműködésének erősítésével. 

• A segítségnyújtás hiányában 

elsősorban az egyesületi (nem 

közoktatási) típusú sportiskolai 

formációk számának további, akár 

radikális csökkenése. 

• A közoktatási típusú sportiskolai 

kerettantervet alkalmazó 

módszertani központok hosszabb 

távú támogatási garanciájának 

hiánya. 

• A Csanádi Árpád iskola, továbbá a 

Központi Sport- és Ifjúsági 

Sportegyesület (KSI SE) 

fenntartásának és anyagi-szakmai 

támogatásának időnkénti 

megkérdőjelezése a 

sportkormányzat részéről.   

 

Az elemzésből kirajzolódó kulcsfontosságú kérdések: 

• Van-e garancia a pár éve induló közoktatási típusú sportiskolai módszertani 

központok hosszú távú működtetéséhez, e sportiskolai rendszerelem további 

fejlesztéséhez?  

• Van-e lehetőség az egyesületi (nem közoktatási) típusú sportiskolák – legalább 

jelképes – normatívszerű támogatására már az elkövetkező költségvetési években? 

• Lehet-e stabilizálni a Csanádi iskola és a KSI SE hosszú távú, folyamatos 

működését és együttműködését? 
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• Van-e lehetőség az Alapfokú sportoktatási intézmény (ASI) és a sportszakközép-

iskola (SSZKI) legalább néhány intézményben történő, modellszerű működésének 

biztosítására? 

 

3.1.3.  Portfolióelemzés  

 

A portfolióelemzés elsősorban szintén a gazdaság világában fellelhető vizsgálódási eljárás 

és módszer. A humán szférában csak az elmúlt időszakban kezdték használni. 

Alkalmazásának célja, hogy az adott területre vonatkozóan láthatóvá tegye a termékek 

alkalmazhatóságát. Jelen esetben arra voltam kíváncsi, hogy a portfolióelemzés 

segítségével megvizsgált sportiskolai rendszerelemek (egyes sportiskolai formációk), 

miként töltik be a szerepüket mind a jelenben, mind a jövőben. 

 

A portfolióelemzés lényege, hogy mátrix-szerűen vizsgáljuk egy-egy termék 

(sportiskolatípus) helyét és szerepét a piaci részesedés és az üzleti erősség tekintetében. 

Piaci részesedésként az tudjuk vizsgálni, hogy az adott sportiskolai formáció milyen 

hányadot tölt be az intézményesített utánpótlás-nevelésben és a közoktatás rendszerében, 

míg az üzleti erősség alatt a keresettségét és a szakmai potenciálját nézhetjük egy-egy 

sportiskolai típusnak. A szempontok metszéspontjaiban használt megjelölések (sztár, 

kérdőjel, fejőstehén és döglött kutya) szemléletesen fejezik ki egy-egy termék (sportiskolai 

formáció) gazdasági (jelen esetben szakmai) potenciálját. E megjelölések értelmezése a 

következő: 

• A „sztár”  helyzetben lévő termék, mind a piaci részesedés, mind az üzleti erősség 

szempontjából erős pozíciót foglal el, tehát érdemes bele hosszú távon is tőkét és 

energiát fektetni.  

• A „kérd őjel”  pozíció meglepetéssel teli, hiszen piaci részesedése kicsi, de üzleti 

erőssége nagy, így még bármi is lehet belőle, leginkább sztár, de ritkább esetben akár 

döglött kutya is. Itt nagy a kockázat! 

• A „fej őstehén” az a termék, amelynek piaci részesedése még nagy, de üzleti 

erőssége már kicsi, ezért a cél az, hogy ameddig csak lehet, ki kell hozni belőle a 

nyereséget. Az ilyen termék kifutó „szériának” számít. 
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• A „döglött kutya”  megjelölésű termék, mind a piaci részesedés, mind az üzleti 

erősség tekintetében alacsony mutatókat produkál, ezért a termék mielőbbi 

megszüntetése lehet csak a cél. 

 

7. táblázat: A portfolióelemzés összefüggésrendszerét bemutató táblázat 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 22. p.) 

Üzleti erősség 

Piaci részesedés 

Nagy   Kicsi  

 

Nagy  

 

 

 

Sztár (vagy csillag) 

 

 

Fejőstehén  

 

Kicsi 

  

 

Kérdőjel 

 

Döglött kutya 

 

Tehát a portfolióelemzés olyan mátrixot ad ki, amelyből kiderül, hogy a két elemzési 

szempont metszéspontjaiba milyen termék (jelen esetben milyen sportiskolai formáció) 

helyezhető el. Az alábbi táblázatban megpróbálom behelyezni az egyes sportiskolai 

formációkat, megfeleltetve a portfolióelemzés szabályainak. Az elemzés alapját a Nemzeti 

Utánpótlás-nevelési Intézetben – és jogutód intézményeiben – elvégzett rendszerelemzési 

tevékenységek (jogszabály-értelmezés, tanulmányelemzés, interjú, dokumentumelemzés 

stb.) adják.  
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8. táblázat: A sportiskolai rendszer portfolióelemzését összegző táblázat 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 22. p.) 

Üzleti erősség 

 

Piaci részesedés 

Nagy  Kicsi  

Nagy  

 

 • Emelt szintű testnevelés 

Kicsi 

 

• Alapfokú sportoktatási 

intézmény (ASI) 

• Közoktatási típusú 

sportiskola 

• Egyesületi (nem 

közoktatási) típusú 

sportiskola 

• Sportszakközép-iskola 

• Sportorientáltságú 

közoktatási intézmények 

 

 

Az ábra értelmezéseként a következő megállapítások tehetők:  

• Sajnos jelenleg nincs olyan sportiskolai formáció, amelyik sztár helyzetben lenne, ez 

egyben a rendszer instabilitását is jelzi. 

• Négy olyan intézménytípus (rendszerelem) is van: a közoktatási típusú sportiskola, az 

egyesületi típusú sportiskola, az alapfokú sportoktatási intézmény (ASI) és a 

sportszakközép-iskola, amelyik a kérdőjel metszéspontba helyezhető el. Ez nagy 

lehetőségeket rejt magában, de csak akkor, ha a fejlesztési folyamatok nem torpannak 

meg, és legalább mintaintézményekben kipróbálásra kerülnek a szakmai 

elképzelések. 

• A fejőstehén metszéspontban egy intézményi formáció kapott helyet: az emelt szintű 

testnevelés. Ez a pozíció azt jelzi, hogy e formáció működése jelenleg még 

elfogadható valamilyen szinten, de hosszú távon komoly veszélyforrásokat jelent, 

mert hatékonysága – ebben a formában – megkérdőjelezhető (egyre alacsonyabb 

szakmai színvonal). 

• A legrosszabb pozícióban – az utánpótlás-nevelés szempontjából – a 

sportorientáltságú közoktatási intézmények vannak, mert semmi nem igazolja, hogy 
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működésük hozzájárulna a sportutánpótlás fejlesztéséhez. Ennek ellenére működésük 

fontos lehet, de csak a szabadidő- és tömegsport vonatkozásában. Ez a megállapítás 

részben megkérdőjelezi a Sport XXI. utánpótlás-nevelési program jelenlegi 

működését is, habár ennek megállapítása nem e munka tárgya, és ilyen formában 

nem is kellően megalapozott. 

 

3.2.  Az elemzések következtetései alapján alkalmazható fejlesztési 

stratégiák 

 

A korábban bemutatott és elvégzett elemzési módok és azok megállapításai alapján a 

következő „stratégiák” mentén célszerű végiggondolni a további lépéseket, fejlesztéseket: 

• az innováció menedzselése és 

• a marketing menedzsment: 

 

3.2.1.  Innováció-menedzselés 

 

A Wikipédia „innováció” szócikke szerint „Az innováció egy kreatív ötletből születő 

folyamatot jelöl, amely megvalósítja az ötletet. … Ennek nyomán a következő típusait 

különböztetjük meg: új termék bevezetése, új gyártási mód bevezetése, új piac megnyitása, 

új nyersanyag- vagy félkész termék-forrás megszerzése, iparági átszervezés. … A 

kreativitástól annyiban különbözik, hogy olyan folyamatot jelöl, amelynek egyik első 

állomása maga a kreativitás, új ötlet, elképzelés, koncepció, amely alapja lehet minden 

fejlesztésnek. A kreativitás (például feltalálói ötlet) akkor válik innovációvá, ha meg is 

valósul (a feltalált dolog, eszköz gyártása megindul), vagyis ha az ötletet, elképzelést végül 

a napi gyakorlatban is alkalmazzák, …”. Tehát az innováció megújítást jelent. Újítást, új 

módszereket, gyorsítási folyamatokat magába foglaló fejlődési, megújulási, átalakulási 

folyamat. A sportiskolai rendszer fejlesztése érdekében – az innováció menedzselésének 

szempontjából – meg kell tudni válaszolni az innováció öt fő kérdését, amelyek a 

következők: Mit? Mikor? Ki? Hogyan? Milyen eszközökkel? A fentebb megfogalmazott öt 

kérdés pontosítását segíti a következő táblázat. 
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9. táblázat: Az innováció stratégiáját és megvalósítási tervét összefoglaló táblázat 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 23-24. p.) 

Stratégia Megvalósítási terv 

Mit? Mi a fejlesztés célja? Mit kell csinálni, hogy a cél 

megvalósuljon? 

Mikor? Milyen időkeretben zajlik le 

a fejlesztés? 

Mikor, melyik lépés 

következik? 

Ki? Milyen szervezetet, illetve 

egyéneket fog bevonni az 

innovációba? 

Ki végzi el az egyes 

tevékenységeket? 

Hogyan? Mi a tevékenységek 

általános jellemzője? 

Milyen standardizált vagy 

speciális eljárásokat kell 

alkalmazni? 

Milyen eszközökkel? Milyen segítség szükséges? Milyen személyes 

szolgáltatással, anyaggal, 

idővel kell segíteni az egyes 

konkrét tevékenységeket? 

 

Az alábbi táblázatban megpróbálok a feltett kérdésekre – az innovációs szemléletet 

alkalmazva – választ adni. A megvalósítás, az operatív terv hozzárendelése egy-egy 

stratégiai szemponthoz nem minden esetben fogalmazható meg teljes pontossággal.  

 

10. táblázat: A sportiskolai rendszer innovációjának összefoglaló táblázata 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 24-25. p.) 

Stratégia Megvalósítás (operatív terv) 

Mit? Az új típusú sportiskolai rendszer 

teljes és végleges kidolgozása, 

amely szervesen és harmonikusan 

illeszkedik az egységes és átfogó 

utánpótlás-nevelés rendszerébe, 

annak fejlesztési törekvéseibe. 

A közoktatási típusú sportiskola 

mellett az alapfokú sportoktatási 

intézmény, a sportszakközép-

iskola, az egyesületi típusú 

sportiskola, a sportakadémia és a 

sportkollégium szükség szerinti 

pontosítása vagy kidolgozása, 

továbbá jogi, tartalmi és financiális 

szempontú legitimálása.  
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Mikor? A koncepció kidolgozása – a 

folyamatos megrendelői 

(sportkormányzati) módosítások 

következtében – már közel tíz éve 

tart. A mostani igényeket ismerve 

az elképzelés teljes szakmai 

tervezete – beleértve az ASI és a 

sportszakközép-iskola 

legitimálását, az egyesületi típusú 

sportiskola, a sportakadémia, és a 

sportkollégium végleges 

kidolgozását – még közel két évet 

vesz igénybe.  

A sportszakközép-iskolai képzést 

2011 szeptemberében elkezdi egy 

győri sportiskola (Móra Ferenc 

Általános és Középiskola), akik 

egyben módszertani központként 

is működnek. Egy éven belül az 

ASI koncepcióját legitimálni 

kellene, és mintaintézményeit el 

kellene indítani. Az egyesületi 

típusú sportiskolák szabályozást és 

finanszírozását szintén egy éven 

belül meg kellene oldani. A 

sportkollégium és a sportakadémia 

kidolgozását és 

mintaintézményeinek elindítását 

két éven belül meg kellene 

valósítani.  

Ki? A mindenkori sportkormányzat 

szakmapolitikai irányelveinek 

betartásával a Nemzeti Sport 

Intézet Sportiskolai programját 

koordináló pedagógiai csoport.  

A sportiskolai rendszer 

fejlesztésében közreműködő 

szervezetek és intézmények a 

következők:  

• a sportiskolai rendszerben már 

módszertani központokként 

működő (támogatott közoktatási 

típusú sportiskola) innovációs 

műhelyek,  

• a Sportiskolák Országos 

Szövetsége (SIOSZ),  

• az egyesületi típusú sportiskolák 

(ún. városi sportiskolák),  

• továbbá a Csanádi iskola és 

pedagógiai intézet, továbbá  

• a KSI SE. 
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Hogyan? Elsősorban a jogi, a tartalmi és a 

financiális szabályozás kereteinek 

biztosításával.  

A jogi, tartalmi és financiális 

szabályozás mellett a szakmai 

jellegű (sporttudományi és 

pedagógiai) tanácsadással, 

koordinációval, kutatással-

fejlesztéssel-innovációval, 

ellenőrzéssel-értékeléssel, szakmai 

érdekképviselettel stb. 

Milyen 

eszközökkel? 

Elsősorban szakmai lobbyval a 

politikai akarat megnyerése 

érdekében, és ennek 

következtében a jogi, a tartalmi és 

pénzügyi keretek biztosításával. 

Folyamatos szakmai jelenlét: 

szakmai folyóirat rendszeres 

megjelentetése, egyeztetések, 

tárgyalások, előadások, 

tanulmányok stb. formájában. 

 

3.2.2.  Marketing-menedzsment  

 

A marketing menedzsment átfogja a marketing részterületeinek teljes körét, a piac és 

szereplőinek megismerését szolgáló módszertantól, a stratégiai tervezésen át, a közvetlen 

marketingtechnikai, kommunikációs, értékesítési és kereskedelmi tevékenységekig, 

különösen kiemelve a vállalatok közötti üzleti, fejlesztési, termelési kapcsolatok, 

együttműködések marketing jellemzőit. 

A marketing olyan vezetési eljárás, amely magába foglalja annak a gondosan kialakított 

programnak – jelenesetben az új típusú sportiskolai rendszer koncepciójának – az 

elemzését, tervezését, végrehajtását és ellenőrzését, amellyel a piacon (konkrétan a sport és 

a közoktatás rendszerében) a megfelelő célcsoporttal (a sportági szakszövetségekkel és a 

sportegyesületekkel, továbbá a közoktatási intézményekkel) a szándékosan előidézett 

önkéntes értékcserén keresztül elérjük a megfogalmazott célt (az új típusú sportiskolai 

rendszer teljes kiépülését és működését). A sportiskolai rendszerre vonatkoztattatott 

marketing terv elkészítése, nagymértékben hozzájárulhat a teljes rendszer mihamarabb 

történő felállításához és minél hatékonyabb működtetéséhez. A marketing terv 

készítésének menetét az alábbi ábra teszi szemléletessé. 



 46

 

 

 

 

 

3. ábra: A marketing terv folyamatábrája 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 26. p.) 
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A marketing terv készítési menetének egyes elemeit értelmezve és vizsgálva 

megállapítható, hogy a sportiskolai rendszer marketing tervének megvalósításához már 

nagyon sok részletet kidolgoztunk, de a marketing tervezés folyamata szempontjából nem 

gondoltunk még végig minden feladatot és teendőt. Nézzük meg a marketing folyamat 

egyes elemeit, és feleltessük meg a sportiskolai rendszer kidolgozása során készített 

anyagokkal:  

 

• 1. Piackutatás – a piackutatás kapcsán következetes információgyűjtést és elemzést 

végeztünk, ami alapján a partnerek (iskolák, sportegyesületek, sportági 

szakszövetségek, szakmai szervezetek stb.) igényeit ismerjük, és folyamatosan 

nyomon követjük, annak érdekében, hogy szükségleteiket minél pontosabban 

kielégítsük. 

 

• 2. A sportiskolák működésének ellenőrzése – ezt a lépést az ellenőrzés mellett 

szakmai látogatásokkal és személyes konzultációkkal is kiegészítettük a 

sportkormányzat által támogatott közoktatási típusú sportiskolák esetében. A többi 

sportiskolai formációra vonatkozóan (egyesületi típusú sportiskola, támogatásban 

nem részesülő közoktatási típusú sportiskola) csak a látogatások és szakmai 

konzultációk maradtak, hiszen ellenőrzési jogkörünk – egyelőre – nincs, mivel 

számukra jelenleg nem nyújtunk pénzügyi támogatást. 

 

• 3. A sportiskolai rendszeren belül felkínált szolgáltatások meghatározása és 

újrafogalmazása – ez nem más, mint az új típusú sportiskolai rendszer 

koncepciójának megfogalmazása, folyamatos fejlesztése és szakmai fórumokon 

történő megmérettetése. A kidolgozás jelentős részben megtörtént. A közoktatási 

típusú sportiskola jogi és tartalmi szabályozását jelentő akkreditált sportiskolai 

kerettanterv kihirdetésre került. A további sportiskolai formációk szakmai 

koncepcióinak kidolgozása nagy részben megtörtént, de a szélesebb körben történő 

szakmai egyeztetések és viták még hátra vannak. 

 

• 4. Szakmai kommunikációs lehetőségek – a szakmai kommunikációt a koncepció 

kidolgozására kapott felkéréstől kezdődően folyamatosan végezzük. A saját intézeti 

lapunk – a havonta megjelenő Nupinfó – folyamatosan tájékoztat a sportiskolai 
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rendszer alakulásáról. Minden létező szakmai fórumot felhasználunk a program 

ismertetésére és terjesztésére (konferenciák, továbbképzések, kiállítások stb.). Ezek 

mellett a nyomtatott és elektronikus médiában is szinte állandó a jelenlétünk.  

 

• 5. A marketing stratégia megalkotása, fejlesztése – ez az a hiányzó láncszem, 

amelynek kidolgozására eddig nem került sor, igaz, ennek némileg akadálya volt az 

elmúlt években többször is bekövetkezett, megrendelői – sportkormányzati – 

igénymódosítás is.  

 

• 6. A beindított programok szakmai ellenőrzése – ez a szakmai és pénzügyi támogatás 

felhasználását ellenőrző folyamat 2005-től elindult. Ennek formái a folyamatos 

szakmai konzultációk, a helyszíni „szemlék”, a továbbképzések, a támogatási 

szerződések alapján történő szakmai és pénzügyi beszámoltatások stb. Egyébként 

2005-től biztosítunk céljellegű állami támogatást a pályázat során kiválasztott 55 

közoktatási típusú sportiskola (módszertani központ) számára.  

 

• 7. A marketing stratégia hatékonyságának figyelése – mivel még nem készítettük el a 

marketing stratégiát, így csak részben tudjuk a rendszer hatékonyságának vizsgálatát 

elvégezni. A közoktatási típusú rendszer 2007 szeptemberében indult el. Kiépítése 

felmenő rendszerben történt az 1., az 5. és 9. évfolyammal. A 2010-11. tanév végére 

a rendszer nagy részben felfut, és meg lehet tenni a lépéseket az első, átfogó értékelés 

előkészítésére. Kidolgozás alatt van egy olyan monitoring rendszer, ami vizsgálat 

tárgyává teszi a sportiskolai kerettanterv szerint tanulók alapképességeit 

(kulcskompetenciáit), a sportági fejlesztettségüket, az iskolavezetés elkötelezettségét, 

továbbá a partneri kör elégedettségét (szülők, sportoló tanulók, pedagógusok, edzők, 

szövetségek). 

 

A marketing szűkebb értelemben egy „vállalati” tevékenység(rendszer), tágabb értelemben 

egy „vállalati” filozófia. Az Intézetünknél egyelőre csak tevékenység, de szeretnénk, ha 

mihamarabb az egész Intézetünket átható filozófiává válna. A marketing stratégia 

fejlesztését segíti az alábbi termék-piac mátrix is. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy 

melyek a fejlesztés főbb irányai. 
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11. táblázat: A sportiskolai rendszer termék-piac mátrixa 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 27-28. p.) 

Termék 

(sportiskolai rendszer 

típusai, elemei) 

Piac (társadalmi és 

szakmai környezet) 

Jelenleg létező 

sportiskolai formációk 

Kifejlesztendő,  

új típusú sportiskolai 

rendszerelemek 

Jelenlegi helyzet és 

elvárások 

 

• Emelt szintű testnevelési 

program szerint működő 

iskolák 

• Közoktatási típusú 

sportiskolai kerettanterv  

• Közoktatási típusú 

sportiskolai módszertani 

központok 

• Jogilag és szakmailag 

rendezetlen 

körülmények között 

működő egyesületi (ún. 

városi) típusú 

sportiskolák 

• A sportiskolai módszertani 

központok körének bővítése 

• A sportiskolai 

kerettantervet alkalmazó 

iskolák rendszerének 

menedzselése 

Új kihívások, 

megfelelések 

 

• Az emelt szintű 

testnevelés jogi és 

szakmai 

követelményeinek 

újragondolása 

• Az egyesületi (és ún. 

városi) típusú 

sportiskolák támogatási 

rendszerének 

kidolgozása 

• Alapfokú sportoktatási 

intézmény (ASI) 

• Sportszakközép-iskola 

• Országos Sportiskolai 

Központ koncepciójának 

kidolgozása 
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4. A SPORTISKOLAI RENDSZER MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁI, 

MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEI ÉS LEHETSÉGES 

JÖVŐKÉPEI 

 

Ebben a fejezetben, a sportiskolai rendszer lehetséges jövőképének felvázolása előtt, 

néhány, a sport világát, mint társadalmi alrendszert érintő kérdést és problémát is felvetek. 

Természetesen nem gondolom azt, hogy a következőkben megfogalmazott gondolatok 

csak nekem juthatnak eszembe. A sportkormányzatok által elkészített sportstratégiák sok 

olyan problémát és megoldási irányt fogalmaznak meg, amit én is szóvá teszek. Mindezek 

ellenére nem tartom feleslegesnek – még egy ilyen dolgozatban sem – újra megfogalmazni 

azokat a gondolatokat, problémákat és anomáliákat, amelyek miatt a sport világában 

közreműködök és érintettek nap mint nap érzik a rendszer működésének zavarait. 

 

4.1.  A sport(világa), mint társadalmi alrendszer 

 

A sport ugyan olyan része az egyetemes emberi kultúrának, mint a művészet vagy a 

tudomány stb. Ennek ellenére sem a társadalom, sem annak intézményrendszere (beleértve 

az iskolarendszert is) nem kezeli „egyenlő félként” a testnevelést és a sportot. Ennek okaira 

nem kívánok itt kitérni, ahogy e megállapítást sem kívánom egyéb állításokkal igazolni, 

mert sajnos a megállapítás, ténykérdés. Ahogy nem azonos rangú a testnevelés és sport a 

kultúra más alkotó, tényező elemeivel, ugyan úgy a társadalmi alrendszerek között is a 

mostohatestvér szerepét kénytelen elfogadni és betölteni. Miért nem kezeli a társadalom 

úgy ezt a területet, mint más alrendszereket, mint a politikát, mint a jogot, mint a gazdaság 

világát stb.? A kérdést nem kell, de ép ésszel nem is lehet megválaszolni. Egy bizonyos, a 

sportvilágában alkotó módon résztvevő és egyéb szempontból közreműködő minden 

érintettnek célszerű lenne ezen elgondolkodni, ahogy azon is, hogy ő maga, a saját 

területén, mit tehetne annak érdekében, hogy szép lassan ez a „kép” (felfogás) 

megváltozzon. 

 

Sajnos az is tényként állapítható meg, hogy a sport világát, mint társadalmi alrendszert, 

nagyon kevesen képesek rendszerszerűen megközelíteni. Ez a megállapítás nem csak erre a 
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társadalmi alrendszerre igaz, hanem többire is. Legmarkánsabban az egészségügyet és az 

oktatást érzékeljük. A lényeg az lenne, hogy számba kellene venni első lépésként azt, hogy 

melyek a sport világának legalapvetőbb rendszerelemei. Megpróbálok néhányat felsorolni: 

a sport értékvilága, teleologikuma, valósága, jogi szabályozása, gazdasági 

feltételrendszere, intézményrendszere, cselekvő alanyai, tevékenységei, szakemberképzése 

és –továbbképzése, tér és idő viszonyai, teljesítménye stb. A felsorolás alapján – ami közel 

sem teljes – el kellene gondolkodni, hogy amikor egy-egy elképzelést vagy fejlesztési 

irányt megfogalmaznak, akkor csakugyan számba vették-e ezen elemek legalább egy 

részét. Vagy csak ad-hoc jellegű ötletelésről van szó? 

 

Az előbbi gondolatmenetet egy konkrét példán keresztül, amit az oktatás világából veszek, 

próbálom még érzékletesebbé tenni. Néhány évvel ezelőtt az oktatási kormányzat – az 

Európai Unió nyomására – megfogalmazta a kompetencia alapú nevelés-oktatás-képzés 

fontosságát. Ez azt jelenti, hogy a tanulóknak az ismeretek elsőbbsége helyett inkább 

alapképességeket kellene elsajátítaniuk, mint például az olvasás-szövegértés vagy 

matematikai gondolkodás vagy idegen nyelvi alapkommunikáció vagy info-

kommunikációs technológiák vagy életvezetési ismeretek vagy pálya- és életpálya-építési 

technikák stb. A programot meghirdették, sok közoktatási intézmény pályázott is rá, és 

elég lassan, de el is indult a program. A program irányítói sok mindenre odafigyelte, 

például gondoltak a tárgyi és informatikai eszközfejlesztési szükségletekre, gondoltak a 

pedagógusok továbbképzésére, gondoltak a megfelelő tevékenykedtető képességfejlesztő 

és differenciálpedagógiai eljárásokhoz alkalmazható taneszközök fejlesztésére stb, de a 

rendszer még sem működik kellő hatékonysággal. Miért? A válasz, sajnos nagyon 

egyszerű. Nem gondoltak minden rendszerelemet végig. Senki nem gondolt arra, hogy ez a 

pedagógiai felfogásmód valójában egy paradigmaváltás, amit megváltoztatni a 

legnehezebb, akár több nemzedék kérdése is lehet. De nem gondoltak arra sem, hogy 

ameddig a jelenlegi pedagógusképzésnek köze sincs a képességfejlesztéshez és a 

kompetencia alapú neveléshez-oktatáshoz, addig „újratermelődik” az a szakemberréteg, aki 

szintén nem tud semmit a dologról. És nem gondolták végig azt sem, hogy a közoktatási 

intézmények infrastruktúrája és annak fejlesztése alkalmas-e erre a pedagógiai 

eljárásmódra, a felvételi rendszerekről pedig már ne is beszéljünk. Úgy gondolom, hogy a 

példán keresztül világossá vált, hogy az elindított – és legtöbbször jó szándékú – 

törekvések és újítások kimenetele legtöbb esetben miért kétséges, vagy miért 

prognosztizálható a reformtörekvés bukása. Megállapítható, hogy egy tudatosabb, 
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rendszerszemléletű stratégiaalkotási folyamat segítségével, sokkal nagyobb eredményeket 

lehetne elérni.  

 

Másik nagy probléma a sport, mint társadalmi önszerveződés koordinálásának és 

irányításának kormányzati és ún. civil szerepvállalása, illetve ezek aránya. Jól látható a 

tendencia: az elmúlt években a kormányzati szerepvállalás egyértelmű túlsúlyát láthattuk, 

míg a közeljövő tervei inkább a társadalmi irányítás erősítését tűzik ki célul.   

 

4.2. Az utánpótlás-nevelés rendszerszemléletű megközelítése és az 

új típusú sportiskolai rendszer víziója 

 

Ahogy az előző részben említettem, a sportvilágában is fontos lenne a rendszerszemléletű 

felfogás. Ez a kijelentés vagy óhaj, viszont nem csak az egész sport rendszerére igaz, 

hanem annak egy-egy jól elkülöníthető alrendszerére is. Ilyen alrendszer a sporton belül az 

utánpótlás-nevelés. Az utánpótlás-nevelés alrendszerén belül több program létezik, ilyen 

például a Héraklész program vagy a Sport XXI. program vagy a Sportiskolai program is. 

Természetesen számtalan más, utánpótlás-neveléshez köthető rendszerelem is van még. A 

Nemzeti Sport Intézet munkatársai, a jogelőd NUPI megalapítása óta – sőt nagyon sokan 

még sokkal korábbi időtől – azon dolgoznak, hogy rendszerszerűen álljon össze az 

utánpótlás-nevelés.  

 

A sportiskolai program – rendszerszemléletű megközelítése – nem csak azt jelenti, hogy 

milyen intézményi formációkban és hol működjön valamiféle sportiskola, hanem azt is, 

hogy ehhez milyen infrastruktúrafejlesztési elképzeléseket lehet kapcsolni, vagy minként 

oldhatók meg a sportszakember-képzés és -továbbképzés problémái, vagy milyen 

módszerekkel és eszközökkel lehet támogatni a sportoló gyerekekhez és fiatalokhoz jobban 

adaptálható differenciálpedagógiai eljárásmódokat, vagy hogyan lehet összeegyeztetni a 

már létező és valahogy működő versenyrendszert az új intézménytípusokkal stb.  

 

Az új típusú sportiskolai rendszernek – véleményem szerint – nagyon sokszínűnek kellene 

lennie, ahogy már jelenleg is az. Nem is ezzel van a baj, hanem a szabályozatlansággal, a 

koncepciótlansággal és a forráshiánnyal. A sokszínűséget az előző fejezetekben található 
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ábrák is érzékeltetik, habár azok még nem is tartalmaznak minden lehetséges formációt és 

elemet. Az alábbiakban vegyük számba a sportiskolai rendszer elemeit. 

 

Intézménytípusok (közoktatási): 

• Sportorientáltságú óvoda 

• Sportorientáltságú általános iskola 

• Sportorientáltságú szakiskola 

• Sportorientáltságú szakközépiskola 

• Sportorientáltságú gimnázium 

• Sportorientáltságú diákotthon és kollégium 

• Sportorientáltságú gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai intézmény 

• Emelt szintű testnevelési programot alkalmazó általános iskola 

• Emelt szintű testnevelési programot alkalmazó szakiskola 

• Emelt szintű testnevelési programot alkalmazó szakközépiskola 

• Emelt szintű testnevelési programot alkalmazó gimnázium 

• Emelt szintű testnevelési programot alkalmazó gyógypedagógiai és konduktív 

pedagógiai intézmény 

• Közoktatási típusú sportiskolai kerettantervet alkalmazó általános iskola 

• Közoktatási típusú sportiskolai kerettantervet alkalmazó szakiskola 

• Közoktatási típusú sportiskolai kerettantervet alkalmazó szakközépiskola 

• Közoktatási típusú sportiskolai kerettantervet alkalmazó gimnázium 

• Közoktatási típusú sportiskolai kerettantervet alkalmazó gyógypedagógiai és 

konduktív pedagógiai intézmény 

• Közoktatási típusú sportiskolai módszertani központként működő általános iskola 

• Közoktatási típusú sportiskolai módszertani központként működő szakiskola 

• Közoktatási típusú sportiskolai módszertani központként működő szakközépiskola 

• Közoktatási típusú sportiskolai módszertani központként működő gimnázium 

• Közoktatási típusú sportiskolai módszertani központként működő gyógypedagógiai 

és konduktív pedagógiai intézmény 

• Alapfokú sportoktatás intézmény 

• Sportszakközép-iskola 

• Csanádi Árpád Központi Sportiskola 
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Intézménytípusok (nem közoktatási vagy egyesületi): 

• Sportszervezetek által működtetett sportiskolák 

• Központi költségvetési szervek által működtetett sportiskolák 

• Költségvetési szervek által működtetett sportiskolák 

• Önkormányzatok által működtetett sportiskolák 

• Gazdasági társaságok által működtetett sportiskolák 

• Közhasznú társaságok által működtetett sportiskolák 

• Egyesületek által működtetett sportiskolák 

• Magán személyek által működtetett sportiskolák 

 

Egyéb rendszeralkotó intézmények és elemek (alakító „tényezők”) : 

• Nemzeti Sport Intézet 

• Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola, Sportiskola és Pedagógiai Intézet 

• Központi Sport- és Ifjúsági Sportegyesület 

• Országos Sportiskolai Központ 

• Sportági (szak)szövetségek 

• Közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv 

• Sportiskolai (sportági) tanterv (a közoktatási sportiskolai kerettanterv része) 

• A sportiskolai rendszer sportpedagógiai koncepcióján alapuló sportszakember- és 

pedagógus-továbbképzési programok 

• A sportiskolai rendszer sportpszichológiai koncepcióján alapuló sportszakember- és 

pedagógus-továbbképzési programok 

• A sportiskola rendszer működését segítő szakértői és szaktanácsadó hálózat  

• A sportiskolákban alkalmazható ellenőrzési és értékelési (monitoring-) rendszer 

(tantárgyanként, sportáganként) 

• A sportiskolai rendszer jogi szabályozása 

• A sportiskolai rendszer finanszírozása 

• A sportiskola rendszer elméleti háttere (kutatás, fejlesztés, innováció) 

• A sportiskolai rendszer szakemberképzési rendszere 

• A sportiskolai rendszer intézményrendszere 

• A sportiskolai rendszer versenyrendszere 

• A sportiskolai rendszer szakmai érdekképviselete 
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4.3. A közoktatási típusú sportiskolák fejlesztési módozatai 

 

Az előző fejezetben felsorolt sportiskolai formációk és sportiskolai rendszerelemek közül 

nem kell mindegyikkel kiemelten foglalkoznia a sportkormányzatnak. Sőt, van olyan 

intézménytípus (például a sportorientáltságú közoktatási intézmények köre), amire nem is 

kell különösebben gondot fordítania, mivel az utánpótlás-nevelés szempontjából 

potenciálja, nem bizonyított. Nézzük meg a közoktatási típusú sportiskolák 

intézménytípusait, a hozzájuk rendelhető stratégiai célmegfogalmazásokat és feladatokat a 

következő összesítő táblázat alapján. 

 

12. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák intézménytípusai 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 33-35. p.) 

Intézménytípus Stratégiai cél(ok) Feladatok 

Emelt szintű 

testnevelési 

programmal 

dolgozó iskolák 

• Mind a jogi, mid a tarmalmi 

szabályozók 

felülvizsgálatának 

kezdeményezése, új keretek 

kidolgozásában való 

közreműködés, 

együttműködés az oktatási 

kormányzattal. 

• Az oktatás képzés jogi 

szabályozásának 

átdolgozásában történő 

közreműködés. 

• A tantervi célok, tartalmak és 

követelmények 

átdolgozásában való 

közreműködés. 

• Az adatbázisunk pontosítása, 

élőbb kapcsolat kialakítása az 

NSI és az érintett iskolák 

között. 

Módszertani 

központokként 

működő 

közoktatási típusú 

sportiskolák 

• Megyénként legalább egy (a 

fővárosban minimum öt) 

intézmény vagy 

intézménypár felállítása. 

• Működésük jogi és tartalmi 

szabályrendszerének 

• A pályázati után már 

bekapcsolódott módszertani 

központok munkájának 

folyamatos segítése élő 

kapcsolattartás formájában. 

• A területi szempontból 
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kidolgozása és elfogadtatása 

(sportiskolai kerettanterv) a 

sport- és az oktatás 

kormányzattal. 

(Mindkét stratégia cél teljesült, 

sőt, az intézményszámot közel 

kétszeresen túlteljesítettük.) 

(megyei jogú városok még 

teljes lefedése) hiányzó 

intézmények – újabb 

pályázati úton történő – 

beemelése a rendszerbe. 

• A módszertani központok 

feladatkörének és szakmai 

programjának (pedagógiai és 

sporttudományi) pontosítása 

az érintett intézményekkel 

együttműködve. 

• A szakmai anyag jogi 

formában történő 

elfogadtatása (finanszírozási 

forma) és a rendszer hosszú 

távon történő 

feltételrendszerének 

garantáltatása a sport- és az 

oktatási kormányzattal. 

Sportiskolai 

kerettantervet 

alkalmazó 

sportiskolák 

• A közoktatás típusú 

sportiskolai kerettanterv 

folyamatos gondozása. 

• A kerettantervhez 

kapcsolódó módszertani 

szakanyagfejlesztések 

ösztönzése és koordinálása. 

• A kerettanterv alkalmazását 

segítő pedagógiai és 

sportszakmai szolgáltatások 

rendszerének kiépítése és 

működtetése. 

• A közoktatási típusú 

sportiskola kerettantervet 

alkalmazó iskolák 

elektronikus adatbázisának 

folyamatos karbantartása a 

velük történő szakmai 

együttműködés céljából. 

Alapfokú 

sportoktatási 

• Az ASI szakmai 

koncepciójának elfogadtatása 

• Az ASI-koncepció 

akkreditációs menetének 
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intézmény (ASI) a sport- és az oktatási 

kormányzattal, beindításának 

– első lépésként legalább 

modellintézményi szinten – 

jogi, financiális és tartalmi 

formában történő 

legitimáltatása. 

kidolgozása. 

• A sportági tantervek sportági 

szakszövetségek által történő 

bővítése és ajánltatása. 

• A modellintézmény 

létrehozási és indítási 

feltételrendszerének 

biztosítása. 

• A rendszer továbbfejlesztési 

és terjesztési stratégiájának 

kidolgozása. 

Sportszakközép-

iskola 

• A sportszakközép-iskola 

szakmai koncepciójának 

elfogadtatása a sport- és az 

oktatási kormányzattal, 

legalább 

modellintézményben történő 

kipróbálási lehetőségének 

megteremtése. 

• A sportszakközép-iskola 

szakmai koncepciójának 

kiegészítése és pontosítása. 

• A képzésben felkínált 

szakmák szakmai képesítési 

követelményrendszerének 

kidolgoztatása. 

• E speciális képzési forma 

jogi, financiális és tartalmi 

szabályozásának 

legitimáltatása. 

• Modellintézménynek 

alkalmas középiskola 

felkutatása, velük szakmai 

együttműködés kialakítása. 

Csanádi Árpád 

Központi 

Sportiskola 

• A Nemzeti Sport Intézet által 

szakmailag irányított – 

esetleg a megfelelő pénzügyi 

garanciák esetén fenntartott – 

országos hatáskörű 

sportiskolai centrum és 

módszertani központ 

• A Csanádi Árpád Központi 

Sportiskola (KSI) szakmai 

koncepciójának kidolgozása. 

• Az új KSI tervezetének 

elfogadtatása a 

sportkormányzattal. 

• Az új KSI jogi, financiális és 
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megalapíttatása, amely 

magába foglalna egy 13 

évfolyamos, szakképzésre is 

alkalmas iskolát, egy ASI-

formációban működő 

sportegyesületet és egy 

kollégiumot. 

szakmai (pedagógiai, 

sportpedagógiai, 

sporttudományi) 

legitimáltatása. 

• Az új KSI megalapítása és 

működtetése. 

 

A fenti táblázatból kiderül, hogy a sportiskolák közoktatási típusú formációi már jelenleg 

is tartalmaznak nyilvánvaló és rejtett tartalékokat az utánpótlás-nevelés számára, de 

lehetőségeik határaitól még messze elmaradnak. A felvázolt új formációk (sportiskolai 

kerettantervet alkalmazó iskolák, módszertani központként működő iskolák, alapfokú 

sportoktatási intézmény, sportszakközép-iskola, Csanádi Árpád Központi Sportiskola) csak 

erősíthetik a sportiskolai rendszert, ami egyben az utánpótlás-nevelés rendszerének 

hatékonyabb működését is eredményezheti. Ez a fejlődési folyamat a sport, mint 

társadalmi alrendszer szakmai erősödéséhez vezethet. 

 

4.4. A nem közoktatási típusú sportiskolai formációk megújítási 

irányai 

 

Az egyesületi, illetve pontosabb megjelöléssel nem közoktatási típusú sportiskolák 

egységes fejlesztési rendszerbe történő foglalása – a jelenlegi helyzetben – szinte 

kilátástalan feladatnak látszik. Ennek okait, a dolgozat előző fejezeteiben, részletesen 

taglaltam. A felvázolt borús kép ellenére kísérletet teszek a nem közoktatási jellegű 

sportiskolai formációk fejlesztési lehetőségeinek megfogalmazására társadalmi, jogi, 

gazdasági és szakmai szempontok figyelembevételével. A jelenlegi – eléggé siralmas – 

helyzetből történő kimozdulás lehetőségét egy „négydimenziós” szempontrendszer mentén 

vázolom föl. E négy dimenzió: a társadalmi, a jogi, a gazdasági és a szakmai 

(sporttudományi és pedagógiai), végiggondolásával stratégiai célokat és hozzájuk 

rendelhető feladatokat fogalmazok meg. Azért ezt a módszert választottam – ellentétben a 

közoktatási típusú formációknál alkalmazott intézménytípusonként fejlesztési irányok 

konkrét megfogalmazásával szemben –, mert az ún. egyesületi (nem közoktatási) típusú 
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sportiskolák „intézményrendszere”, ha egyáltalán beszélhetünk intézményrendszerről, 

egyelőre eléggé átláthatatlan, és részben meghatározhatatlan is. 

 

13. táblázat: Az egyesületi típusú sportiskola társadalmai aspektusa 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 36. p.) 

TÁRSADALMI ASPEKTUS 

Megfogalmazható 

probléma 

Stratégiai cél Feladatok 

• A magyar lakosság nagy 

többsége sem az egyéni, 

sem a szervezett 

formájú sportolást nem 

tekinti életforma-

tényezőnek, így az 

utánpótlás korú 

gyerekek és fiatalok 

családi 

szocializációjában is 

háttérbe szorul az 

egészségtudatos 

életforma kialakítása, 

közte a rendszeres, akár 

versenyszerű testmozgás 

is. 

• Állami (össztársadalmi) 

szinten ösztönözni kellene 

a helyileg szervezett 

sportolási lehetőségeket, 

köztük a szervezett 

utánpótlás-nevelés 

különböző, nem 

közoktatási típusú 

formációit is. 

• Pályázati támogatási 

forrásokkal ösztönözni 

kellene a települési 

önkormányzatokat a 

különböző szervezett 

formájú utánpótlás-

nevelési programok 

szervezésére. 

• A közoktatási intézmények 

feladatává kéne tenni az 

iskolai szintű utánpótlás-

nevelési programok 

szervezését, illetve a 

központilag szervezett 

programokba történő 

bekapcsolódást. Ennek 

jelenlegi módja, a tanórán 

kívüli testnevelés és sport, 

aminek jogi szabályozása 

megfelelő, de a 

megvalósítása nem. 

 

 



 60

 

 

14. táblázat: Az egyesületi típusú sportiskola jogi aspektusa 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 37. p.) 

JOGI ASPEKTUS 

Megfogalmazható 

probléma 

Stratégiai cél Feladatok 

• A sporton belül az 

utánpótlás-nevelés nem 

kiemelt, kötelező állami 

(önkormányzati) feladat, 

ezért az egyes települési 

önkormányzatok 

rendkívül eltérően 

viszonyulnak a 

kérdéshez, így az, hogy 

ki, hol él, meghatározó 

szerepű lehet a 

sportutánpótlásba 

történő 

bekapcsolódásának 

szempontjából.  

• Jogi keretek formájában 

előírni a települési 

önkormányzatok számára, 

hogy milyen százalékos 

arányban biztosítsanak 

forrást az utánpótlás-

nevelés szervett módon 

történő működtetéséhez 

• Újra kellene szabályozni a 

közoktatási intézményekre 

vonatkozóan a kötelező 

testnevelési óránkon kívüli 

sportfoglalkozások 

szervezésének kérdését. 

• Meg kellene teremteni a 

jogi hátterét az 

önkormányzatok által 

fenntartott – utánpótlás-

nevelési feladatokat ellátó 

– egyesületi típusú (ún. 

városi) sportiskolák 

létrehozására és 

fenntartására. Ehhez 

sportkormányzati 

támogatási rendszer 

kidolgozása és 

működtetése szükséges. 

Egyik forma lehet a 

közoktatási típusú 

sportiskolákhoz hasonló 

fejkvótaszerű és/vagy 

eredményességi 

céltámogatás biztosítása.  
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15. táblázat: Az egyesületi típusú sportiskola gazdasági aspektusa 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 37. p.) 

GAZDASÁGI ASPEKTUS 

Megfogalmazható 

probléma 

Stratégiai cél Feladatok 

• A sport, mivel társadalmi 

önszerveződés eredménye 

– elvileg – nem számíthat 

állami támogatásra. Ez 

részben rendben is van, 

egy piacgazdasági 

alapokon nyugvó 

társadalomban. 

Mindezek mellett a 

sportutánpótlás 

elsősorban (egészség)-

nevelési kérdés, és ennek 

ellenére az állam részben 

kibújik a támogatási 

felelősség alól. 

Amennyiben az állam 

nagyobb részt vállalna a 

sportutánpótlás-nevelési 

feladatok ellátásában és 

támogatásában, akkor ezt 

– részarányosan – a 

települési 

önkormányzatoktól is el 

lehetne várni, sőt elő is 

kellene számukra írni. 

• Állami, kötött 

felhasználású 

egészségnevelési (0-18 

éves korig) és utánpótlás-

nevelési (6-18 éves korig) 

normatívák 

megállapítása, és 

eljuttatása a helyi 

önkormányzatokhoz. 

• A kötött felhasználású 

állami normatívák 

rendszerének és 

finanszírozhatóságának 

felvázolása az egyesületi 

típusú (ún. városi) 

sportiskolák esetében is. 

• A létszám- és 

sportteljesítmény-alapú 

normatívák felhasználási 

módjainak kidolgozása. 
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16. táblázat: Az egyesületi típusú sportiskola szakmai aspektusa 

(Forrás: Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye … 37. p.) 

SZAKMAI (SPORTTUDOMÁNYI ÉS PEDAGÓGIAI) ASPEKTUS 

Megfogalmazható 

probléma 

Stratégiai cél Feladatok 

• Az utánpótlás-nevelés 

sporttudományi és 

pedagógiai 

kidolgozottsága és 

alkalmazása – a 

központi programokat 

(Héraklész programok, 

Sport XXI. program, 

Sportiskolai program) 

leszámítva – teljesen 

esetleges. 

• Az egységes és átfogó 

utánpótlás-nevelés 

rendszerének olyan 

elemekkel történő 

kiegészítése és bővítése, 

amelyek nem csak 

közvetlenül, de közvetetten 

is kapcsolódnak a központi 

programokhoz. 

• A sportiskolai rendszer 

hiányzó elemeinek 

kidolgozása, 

akkreditáltatása (ASI, 

sportszakközép-iskola, 

sportkollégium). 

• Szakmai anyagok 

készítése, továbbképzési 

programok szervezése a 

sportiskolai rendszer 

hatékony működése 

érdekében.  

 

A fenti négy aspektus minden elemét lehetne még bővíteni vagy akár pontosítani is, de itt 

egyelőre az általam legfontosabbnak tartott egy-egy problémát vagy inkább 

problémaegyüttest emeltem ki. Nem szűkítettem le a gondolataimat csak a sportiskolára, 

hanem komplexebben szemléltem a valóságot, és bővítettem a 

problémamegfogalmazásomat az utánpótlás-nevelés és sport, mint társadalmi alrendszer 

megfelelő kapcsolódási pontjaival is.  

 

Talán nehezen rajzolódik ki a fenti gondolatok alapján a nem közoktatási típusú 

sportiskolák léte és szerepe az utánpótlás-nevelésben, konkrétabban a sportiskolai 

rendszerben, ezért külön kihangsúlyozom a legfontosabb megállapításaimat:  
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• A nem közoktatási típusú sportiskolai formációknak rendkívül nagy és fontos 

szerepük van a hazai utánpótlás-nevelésben. Igazából az utánpótláskorú fiatalok 

sportági felkészítését és fejlesztését ezek a műhelyek valósítják meg. 

• Az aspektusok elemzése során felvetett gondolatokat azért fogalmaztam meg, mert 

nem látom biztosítottnak ezen szervezetek (intézmények) hosszú távú, biztonságos 

működését. 

• A megfogalmazott utánpótlás-nevelési normatíva bevezetésének szükségessége – 

véleményem szerint – nehezen vitatható. E normatíva felhasználására a helyi 

önkormányzatoknak többféle megoldási lehetősége lenne.  

� Létrehozhatna és fenntarthatna – akár maga az önkormányzat is – olyan 

szervezetet (intézményt), amelyik ellátja az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos 

feladatokat.  

� Az is egy lehetőség, hogy az önkormányzat inkább megbíz egy vagy több olyan 

sportszervezetet e feladat elvégzésével, ahol megvannak ennek a megfelelő 

feltételei (szakmai, infrastrukturális, tárgyi stb.). Ebben a formában is 

megvalósulhatna az ún. egyesületi (vagy nem közoktatási) típusú sportiskolai 

formációk utánpótlás-neveléssel kapcsolatos normatíva-szerű támogatása. 

• Az alapfokú sportoktatási intézmények (ASI) koncepciója – hosszabb távon szintén – 

megoldást jelenthetnének, ezen sportszervezetek számára is. 

• Átmeneti megoldás lehetne – egy esetleges fentebb vázolt állami fejkvótarendszerű 

támogatási forma legitimálásáig –, ha a sportkormányzat, megfelelő statisztikai és 

szakmai paraméterek alapján, normatív módon támogatná ezeket a sportiskolai 

formációkat. 

• Újból hangsúlyozom, a nem közoktatási (az ún. egyesületi) típusú sportiskoláknak 

nevezett megoldási formák (szervezetei, intézményei) nem pontosíthatóak olyan 

mértékben, mint ahogy ezt megtettük a közoktatás típusú sportiskolák esetében. 

Ennek oka, hogy ezek a formációk nem egységesen szabályozott keretek között 

működnek. Ez igaz a jogi normákra, a gazdálkodási módozatokra, a szervezeti 

formákra és a szakmai elvárásokra is. Ez a fajta sokszínűség az erénye, de egyben a 

gyengéje is ezeknek a nem közoktatási típusú sportiskoláknak. 
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4.5.  A sportiskolai rendszer egyéb rendszeralkotó és -alakító 

tényezőinek szereplehetőségei 

 

A sportiskolai rendszer egyéb rendszeralkotó és alakító elemeit nem elemzem ebben a 

munkában, mindössze annyit tartok fontosnak, hogy pontosítom, melyik működik (így már 

van valamiféle hatása), melyik létezik (de szerepe nem befolyásolja egyelőre a rendszert) 

és melyik az, amelyik egyelőre még nem is létezik. 

 

Működő rendszerelemek: 

• Nemzeti Sport Intézet 

• Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet 

• Központi Sport- és Ifjúsági Sportegyesület 

• Sportági (szak)szövetségek 

• Közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv 

• A sportiskolai rendszer intézményrendszere 

• A sportiskolai rendszer szakmai érdekképviselete (Sportiskolák Országos Szövetsége 

– SIOSZ) 

 

Létező, de egyelőre nem működő rendszerelemek: 

• A sportiskolákban alkalmazható ellenőrzési és értékelési rendszer a közismereti 

tantárgyakra vonatkozóan 

• A sportiskolákban alkalmazható ellenőrzési és értékelési rendszer az egyes sportágra 

vonatkozóan 

• A sportiskolákban alkalmazandó ún. motoros próbarendszer (fizikai állapotot felmérő 

tesztrendszer) kötelező érvénnyel történő bevezetése. 

• A sportiskolai rendszer sportpedagógiai koncepcióján alapuló sportszakember- és 

pedagógus-továbbképzési programok 

• A sportiskola rendszer működését segítő szakértői és szaktanácsadó hálózat  

• A sportiskola rendszer elméleti háttere (kutatás, fejlesztés) 

• A sportiskolai rendszer versenyrendszere 
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Egyelőre nem létező rendszerelemek: 

• Csanádi Árpád Központi Sportiskola 

• A sportiskolai rendszer sportpszichológiai koncepcióján alapuló sportszakember- és 

pedagógus-továbbképzési programok 

• Az egyesületi típusú sportiskolai formációk jogi szabályozása 

• Az egyesületi típusú sportiskolai formációk finanszírozási rendszerének szabályozása 

• A sportiskolai rendszer szakemberképzési rendszere 

 

Feladatként természetesen megfogalmazható a már létező, de még nem megfelelően 

működő rendszerelemek hatékonyságának fokozása, és a még nem létező rendszeralkotók 

kidolgozása vagy létrehozása és működtetése is.  

Fontosnak tartom végül megjegyezni, hogy a sportiskolai rendszer egyéb rendszeralkotó és 

rendszeralakító tényezői között nem tettem különbséget a szervezetek és folyamatok 

között. ezért ebben a részben keveredik a sportiskolai rendszer szervezetelméleti és 

folyamatelméleti megközelítése, de ez az értelmezés szempontjából, most nem lényeges.  
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5. A SPORTISKOLAI RENDSZER ÉS A SPORTISKOLA 

MEGHATÁROZÁSA 

 

Az előző fejezetben bemutatott rendszerelemek közül néhányat – amelyeket a rendszer 

fejlesztése szempontjából vagy a sportkormányzat vagy az intézetünk fontosabbnak tart – 

most részletesebben is kifejtek. A sportiskolai rendszer központi fogalmait igyekszem 

pontosítani, szükség esetén körülírni vagy meghatározni. Bizonyos fogalmi 

viszonyrendszereket is tisztázni fogok ebben a fejezetben. Azért tartom fontosnak ezt a 

részt, mert a közoktatást és a sportot szabályozó jogi dokumentumokban – elsősorban a 

közoktatási és a sporttörvényben – vagy nem kellő pontossággal vagy nincs is definiálva 

néhány, a sportiskolai rendszer szempontjából fontos kérdés. Időszerű ez azért is, mert 

most van készülőben a közoktatást szabályozó új – teljes egészében új szemléletre és 

alapokra épülő – törvény, és a sporttörvény is nagyon jelentős átalakítások előtt áll.  

 

5.1.  A sportiskolai rendszer definiálása 

 

Ahogy már említettem az új típusú sportiskolai rendszer kiépítése kettős cél megvalósítása 

érdekében történt: 

• Az egyik, az egészségtudatos magatartás és életmód kialakítása a felnövekvő 

nemzedékekben, amely lehetővé teszi, hogy kikerülve a közoktatás rendszeréből a 

testmozgást és sportokat szerető állampolgárokként éljék mindennapjaikat.  

• A másik, az élsport utánpótlásbázisát jelentő versenysport támogatása.  

A kettős cél együtt, egymást erősítve valósítandó meg. A közoktatási intézményrendszer 

részbeni részét képezi a sportiskolai rendszer, ahogy az egységes és átfogó utánpótlás-

nevelési rendszernek is szerves része ez az új típusú sportiskolai rendszer. 

 

A sportiskolai rendszer magába foglalja a sportiskolák különböző – egyelőre kiemelt 

fontosságú – típusait (még azokat is, amelyek egyelőre jogi és financiális okok miatt nem 

működnek), a sportkormányzat utánpótlás-neveléssel foglalkozó intézményét, a sportági 

(szak)szövetségeket, a sport- és a diáksport-egyesületeket. Az új típusú sportiskolai 

rendszer szemléletes bemutatását a következő ábra érzékelteti. 
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4. ábra: A sportiskolai rendszer ábrája 

(Forrás: Lehmann László: A sportiskolai rendszer és a sportiskola meghatározása 1. p.) 

(A x-gal jelölt intézménytípusok– jogszabályi háttér miatt – egyelőre nem működnek.) 

 

5.2.  A sportiskola általános és egyes típusainak fogalmi 

meghatározása 

 

A sportiskola, az általános fogalmi meghatározás alapján olyan közoktatási intézmény 

vagy sportegyesület vagy egyéb sportszervezet, ahol  

• az utánpótlás-nevelés szervezet formában zajlik; 

• a sportnevelés és sportoktatás évfolyamos és/vagy korcsoportos formában történik; 

• a sportági nevelést és oktatást az oktatási kormányzat és/vagy a sportági szövetség 

által elfogadott (akkreditált) sportági tantervek alapján folytatják; 

Sportiskolai rendszer 

Sportiskolák 

Közoktatási 
típusú 

sportiskolák 
(KTSI) 

Alapfokú 
sportoktatási 
intézmények 

(ASI)x 

Egyesületi 
típusú 

sportiskolák 
(ETSI) 

Sport-
egyesületek 

Diáksport-
egyesületek 

Sportági 
szövetségek és 

szakszövetségek 

Sportkormányzat 
utánpótlás-
neveléssel 
foglalkozó 

háttérintézménye 
(jelenleg NSI) 

Sport-
szakközépiskola 

(SSZI)x 
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• a sportoló tanulók sportági fejlesztését sportszakmailag és pedagógiailag-

pszichológiailag megtervezik, és ezt szakmai dokumentumokban rögzítik; 

• a sportoló tanulók sportági teljesítményét (az adott sportág nevelésével és 

oktatásával kapcsolatos követelmények függvényében) rendszeresen értékelik, és 

szakmai dokumentumokban rögzítik; 

• a sportági nevelést és oktatást legalább sportedzők vagy szakedzők vagy testnevelő 

tanárok irányítják; 

• a sportági nevelést és oktatást végző szakemberek rendszeresen részt vesznek a 

sportszakmai szervezetek által szervezett sportszakmai továbbképzéséken, vagy a 

testnevelés és sport műveltségterületéhez kapcsolódó akkreditált pedagógus-

továbbképzési programokon; 

• az utánpótlás-nevelésben közreműködő szakemberek rendszeresen kapcsolatot 

tartanak egymással, a sportoló tanulók családjaival, az érintett közoktatási 

intézmények pedagógus szakembereivel, a sportegyesületek sportszakembereivel, 

szükség szerint a sportági szövetség szakembereivel. 

 

A sportiskolának négy fő típusa van: 

• a közoktatási típusú sportiskola (KTSI), 

• az egyesületi típusú sportiskola (ESI), 

• az alapfokú sportoktatási intézmény (ASI) és  

• sport-szakközépiskola (SSZKI). 

 

A közoktatási típusú sportiskola (KTSI) jellemzői:  

• ez a sportiskolai formáció közoktatási intézmény, de nem minősül önálló 

intézménytípusnak; 

• az alapvető közoktatási (alap)szolgáltatás biztosítása (tankötelezettség 

teljesítésének lehetősége, vizsgáztatás stb.); 

• pedagógiai munkáját teljes egészében (nevelési program, helyi tanterv, sportági 

tantervek) az oktatási miniszter által kihirdetett sportiskolai kerettanterv alapján 

végzi; 

• működése – elsősorban – a mindenkori oktatási kormányzat és a helyhatóság 

oktatási szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozik 
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• a közoktatási típusú sportiskolában az utánpótlás-nevelést a közoktatási intézmény 

végzi sportegyesülettel együttműködve.  

 

Az egyesületi típusú sportiskola (ESI) jellemzői: 

• ez a formáció nem minősül közoktatási intézménynek, még akkor sem, ha 

önkormányzat hozza létre és működteti; 

• ebben az „intézménytípusban” nem teljesíthető a tankötelezettség, továbbá érettségi 

vagy szakmai képesítő vizsga sem tehető le; 

• létrejötte társadalmi önszerveződés eredménye, működését támogathatja, vagy 

egyéb módon segítheti a sportkormányzat, a helyhatóság, a tagság és más 

támogatók; 

• pedagógiai munkáját részben (sportági tantervek) az oktatási miniszter által 

kihirdetett sportiskolai kerettanterv alapján végzi; 

• az egyesületi (vagy nem közoktatási) típusú sportiskolában az utánpótlás-nevelést 

közoktatási intézményekkel együttműködve végzik. 

 

Az alapfokú sportoktatási intézmény (ASI) jellemzői: 

• önálló közoktatási intézménytípus; 

• az alapvető közoktatási kiegészítő szolgáltatás biztosítása 

• ebben az „intézménytípusban” nem teljesíthető a tankötelezettség, továbbá az 

érettségi vizsga, a szakmai vizsga és a szakmai képesítő vizsga sem tehető le (mivel 

nem minősül tankötelezettséget teljesítő közoktatási intézménynek); 

• az ASI-ban sportjellegű nevelés és oktatás folyik, ennek célja az alapfokú 

sportoktatás megalapozása: a sportoló tanulók szomatikus műveltségének (testi 

nevelési, egészségnevelési, edzéselméleti, sportági stb. kultúrájának) fejlesztése, 

továbbá előkészítés és felkészítés a versenysportban történő részvételre és/vagy a 

szakirányú továbbtanulásra; 

• pedagógiai munkáját nagy részben (nevelési program, sportági tantervek) az 

oktatási miniszter által kihirdetett sportiskolai kerettanterv alapján végzi; 

• működése – elsősorban – a mindenkori oktatási kormányzat és a helyhatóság 

oktatási szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozik, de létrejötte társadalmi 

önszerveződés eredménye is lehet, működését segítheti a sportkormányzat, a tagság 

és egyéb támogatók; 
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• az alapfokú sportoktatási intézményben az utánpótlás-nevelést a közoktatási 

intézmény végzi szükség szerint együttműködve sportegyesülettel. 

 

Sport-szakközépiskola (SSZI) jellemzői: 

• közoktatási intézmény, de nem önálló intézménytípus; 

• az alapvető közoktatási (alap)szolgáltatás biztosítása (tankötelezettség 

teljesítésének lehetősége, vizsgáztatás stb.); 

• olyan párhuzamos képzési formát valósítanak meg ebben az intézményben, ahol a 

tanulók a közismereti tárgyak tanulása mellett sportszakmai képesítést is szereznek; 

• a közismereti tantárgyak követelményeit „számon kérő” érettségi vizsga után a 

sportra vonatkozó szakmai képesítő vizsgát is tesznek a fiatalok. A végzett tanulók 

különböző középfokú sportszakmákból szerezhetnek képzettséget: például 

sportinformatikai rendszergazda, sportkommunikációs asszisztens, sportedző 

(sportáganként), sportmenedzser-asszisztens, rekreációs asszisztens, sportszervező 

stb.; 

• pedagógiai munkáját teljes egészében (nevelési program, helyi tanterv, sportági 

tantervek, sportelméleti modulok) az oktatási miniszter által kihirdetett sportiskolai 

kerettanterv és a szakképzésre vonatkozó jogszabályok alapján végzi; 

• működése – elsősorban – a mindenkori oktatási kormányzat és a helyhatóság 

oktatási szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozik, de létrejötte társadalmi 

önszerveződés eredménye is lehet, működését segítheti a sportkormányzat, a tagság 

és egyéb támogatók; 

• a sport-szakközépiskolában az utánpótlás-nevelést a közoktatási intézmény végzi 

sportegyesülettel együttműködve;  

• működését segítheti a sportkormányzat, a tagság és egyéb támogatók; 

 

5.3.  A sportiskolák típusainak fogalmi pontosítása, szabályozása és 

tartalmi megfeleltetése 

 

Az új típusú sportiskolák egyes típusainak megfelelőségét a jelenlegi közoktatási 

formációkkal a következő táblázat szemlélteti. A táblázat már tartalmazza azokat a 

sportiskolai formákat is, amelyek egyelőre nem működnek, mert jogi, tartalmi és 
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financiális szabályozásuk nem kidolgozott, vagy kidolgozott, de a politikai akarat egyelőre 

nem döntött indításuk időpontjáról. 

 

17. táblázat: A főbb sportiskolai típusok és intézményi formációik 

(Forrás: (Forrás: Lehmann László: A sportiskolai rendszer és a sportiskola meghatározása 4. p.) 

Sportiskolák típusai Típusokon belüli  
egyes intézményi formációk 

Megjegyzés 

Közoktatási típusú 
sportiskolák (KTSI) 

• Általános iskola 
• Szakiskola 
• Középiskola: gimnázium és 

szakközépiskola 
• Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 

Már működő új 
közoktatási 
intézmény, 
tankötelezettség 
teljesíthető az 
intézményben. 

Egyesületi típusú 
sportiskolák (ETSI) 

• Városi sportiskola 
• Utánpótlással szervezett formában 

foglalkozó sportegyesület 
• Sportakadémia (egyelőre tisztázatlan a 

fogalma és a tartalma is) 

Létező formáció, 
rendezetlen jogi és 
tartalmi 
szabályozással, 
tankötelezettség nem 
teljesíthető az 
intézménytípusban. 

Alapfokú 
sportoktatási 

intézmények (ASI) 

• Városi sportiskola 
• Sportakadémia 
• Diákotthon és kollégium 

(sportkollégium) 

Új közoktatási 
intézménytípus, 
lenne, 
tankötelezettség nem 
lenne teljesíthető az 
intézményben. 

Sport-
szakközépiskola 

(SSZKI) 

• Szakközépiskola (a választott sportág 
edzői szak, sportedzői és sportszervezői 
szak stb.) 

Új közoktatási 
intézmény lenne és a 
tankötelezettség is 
teljesíthető lenne. 

 

A sportiskolai rendszer és a sportiskolák jogi szabályozását a sporttörvénynek és a 

közoktatási törvénynek kellene szabályoznia a legmagasabb, törvényi szinten. 

Természetesen ez maga után vonná minden, e két törvényhez kapcsolódó, alacsonyabb 

jogforrás átdolgozását is (kormányrendeletek, miniszteri rendeletek és utasítások, továbbá 

egyéb szabályozási formák). A sportiskolák tartalmi szabályozásának alapja az oktatási 

miniszter által kihirdetett akkreditált sportiskolai kerettanterv. A sportiskolai kerettanterv – 

akkreditációjából fakadóan – konform a Nemzeti alaptantervvel. A sportiskolai 

kerettanterv tartalmi elemeinek rövid ismertetését és a sportiskolák egyes típusainak és a 

kerettanterv egyes tartalmi elemeinek kapcsolatát az alábbi táblázatok mutatják be: 
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18. táblázat: A sportiskolai kerettanterv tartalmi elemei 

(Forrás: Lehmann László: A sportiskolai rendszer és a sportiskola meghatározása 5. p.) 

Sportiskolai kerettanterv (tartalmi elemei) 
a) Helyi nevelési 
program (HNP) 

b) Helyi tanterv  
(HTT) 

c) Helyi sportági 
tantervek (HST) 

d) Helyi 
sportelméleti 

modulok (HSEM) 
Az iskola általános 
nevelési alapelvei, 
céljai, módszerei, 
eszközei 

A közismereti 
tantárgyak 
évfolyamra 
lebontott tantervei 
(célok, tananyagok 
és követelmények) 

A sportágak 
évfolyamra 
lebontott tantervei 
(célok, tananyagok 
és követelmények 
rendszerében) 

A tudatos sportolóvá 
nevelés sportelméleti 
hátterének biztosítása 
(sportegészségtan, 
sportpszichológia, 
edzéselmélet stb.). 

A személyiség-
fejlesztéssel és a 
tudatos sportolóvá 
neveléssel 
kapcsolatos 
nevelési célok és 
feladatok 

Az osztályozás és 
értékelés elvei, 
továbbá a 
továbbhaladás 
feltételei 

  

Az alábbi ábra a sportiskolai kerettanterv, mint tartalmi szabályozó kapcsolatát mutatja be 

az adott sportiskolai típussal. 

 

19. táblázat: A sportiskolai kerettanterv elemeinek szabályozó szerepe a kiemelt sportiskolai formációkban 

(Forrás: Lehmann László: A sportiskolai rendszer és a sportiskola meghatározása 5. p.) 

Sportiskolai 
kerettanterv 

elemei 

Kapcsolat Sportiskola 
típusa 

Kapcsolat 
minősége 

Megjegyzés 

a) Helyi 
nevelési 
program 
(HNP) 

 Közoktatási 
típusú 
sportiskola 
(KTSI) 

Erős  Közoktatási 
intézmény, de 
nem önálló 
intézménytípus 

b) Helyi 
tanterv (HTT)  

Egyesületi 
típusú 
sportiskola 
(ESI) 

Gyenge  Nem közoktatási 
intézmény 

c) Helyi 
sportági 
tantervek 
(HST) 

Alapfokú 
sportoktatási 
intézmény (ASI) 

Közepes  Közoktatási 
intézmény, 
egyben önálló 
közoktatási 
intézménytípus 
is 

d) Helyi 
sportelméleti 
modulok 
(HSEM) 

Sport-
szakközépiskola 
(SSZI) 

Nagyon erős Közoktatási 
intézmény, de 
nem önálló 
intézménytípus 
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6. SZAKMAI KÖVETKEZTETÉSEIM ÉS AJÁNLASAIM 

 

A sportiskolai rendszer eddigi történéseit, jelenlegi állapotát és jövőbeni fejlesztési irányait 

próbáltam meg bemutatni a szakdolgozatomban. Az anyag készítése során újabb és újabb 

gondolatok, problémák, ötletek fogalmazódtak meg bennem. A sportiskolai koncepciót 

nem csak a sportkormányzat és az Intézetünk alakítja, hanem a rendszer már önmagát is 

formálja. Ennek példája több olyan kezdeményezés, amely a helyi erők elképzeléseinek 

valamilyen szintű megvalósulásában ölt testet. Ezt a véleményemet csak megerősítették a 

közoktatási típusú sportiskolai módszertani központokra kiírt pályázatra beérkezett 

pályamunkák is. Ezek során olyan kiváló helyi kezdeményezéseket, ötleteket és már 

működő formációkat ismertünk meg, amik igazolták azt az elképzelésünket, hogy nem 

egységesíteni kell a sportiskolai rendszert, hanem meg kell teremteni a sokszínű működés 

jogi, tartalmi és financiális kereteit.  

 

2002 óta több – néha egymásnak ellentmondó – megrendelést kapott az Intézetünk a 

sportkormányzattól a sportiskolák ügyével kapcsolatban. Az elmúlt közel tíz évben 

számtalan anyagot (koncepciót, ismertetőt, előterjesztést) készítettem el munkatársaimmal. 

Volt, amikor úgy éreztem, hogy nem kellő mértékben veszik figyelembe az elkészített 

anyagokat, mert az újabb és újabb elvárások néha nem is „találkoztak” egymással, 

rosszabb esetben, akár ellent is mondtak egymásnak. Volt, amikor a sportiskolák ügye 

felgyorsult, és volt, amikor hosszú hónapokra megtorpant. Az ügy előmenetele – úgy 

gondolom – soha nem rajtam, vagy a csapatomon, vagy az Intézetünkön múlott. 

Véleményem szerint a sportiskolai rendszer kérdését nem mindig kezeli kellő hangsúllyal a 

sportkormányzat, az oktatási kormányzatról, pedig már ne is beszéljünk. További 

véleményem, hogy az Intézetünkön belül is sokkal komolyabb erőforrásokat 

(humánerőforrás, szervezetfejlesztés stb.) kellene a sportiskolai rendszer kiépítésének, 

működtetésének és folyamatos fejlesztésének szentelni. Természetesen tudom, hogy ez 

nagymértékben függ a központi támogatás formájától és mértékétől is. A továbbiakban a 

szakmai végkövetkeztetéseimet és javaslataimat fogalmazom meg felsorolásszerűen: 
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6.1. Stratégiai és operatív jellegű következtetéseim 

 

• A sportiskolai program már rendszerszerűen működő utánpótlás-nevelési 

képződmény. Ahhoz viszont, hogy még jelentősebb szerepet töltsön be az egységes 

és átfogó utánpótlás-nevelés rendszerében, komoly szakmai menedzselés és 

financiális invesztíció szükséges az elkövetkező időszakban. 

• A sportorientáltságú közoktatási intézmények – habár a sportiskolai rendszer 

részeként definiáltam őket – jelenleg, de a későbbiekben sem fognak jelentősebb 

szerepet betölteni az utánpótlás-nevelés szempontjából. 

• Az emelt szintű testnevelési programok szerint dolgozó iskolák működési színvonala 

nagyon eltérő. Az emelt szintű oktatás jogi és tartalmi szabályozása – jelenlegi 

formájában – nem teszi lehetővé azt, hogy komolyabban lehessen rájuk építeni az 

utánpótlás-nevelés tekintetében. 

• A nem sportiskolai kerettanterv szerint oktatott élsportolói osztályok működtetése 

jogilag egyelőre szabálytalan, és tartalmi szempontból is sok kívánni valót hagy 

maga után. 

• A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv kidolgozása és akkreditálása nagy előre 

lépést jelentett a sportiskolai rendszer szempontjából. A programot a 2007-2008. 

tanévben indítottuk felmenő rendszerben az 1., az 5. és a 9. évfolyamon. Ebben a 

tanévben a rendszer felfut a közoktatás teljes vertikumán.  

• Az ún. közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok körét – újabb pályázat 

kiírásával – bővíteni szükséges, mivel a területi lefedettségben vannak még hiányok 

(pl.: Miskolc, Sopron stb.), illetve több megyében egyelőre nem biztosított a 

közoktatás teljes vertikumán (12 ill. 13 évfolyam) történő végighaladás. 

• A sport is ugyanazokkal a problémákkal küzd, mit más társadalmi alrendszerek, 

elsősorban a forráshiány okoz gondot. Szükséges lenne a jelenlegi tanulónkénti 30 

ezer forintos sportjellegű céltámogatást megemelni legalább átlagosan 60 ezer 

forintra (a választott sportágankénti differenciálással), továbbá elő kellene teremteni 

a forrást az alapfokú sportoktatási intézmények (ASI-k) elindításához, és az ún. 

egyesületi típusú sportiskolák támogatására is.  
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• A hátrányos helyzetű sportoló gyerekek és fiatalok kiugrási és kiugratási lehetősége – 

egyelőre – véletlenszerű. Az utánpótlás-nevelés rendszerében, de a sportiskolai 

rendszerben sincs olyan program, ami tudatosan felvállalná ezt az ügyet.  

• Az utánpótlás-nevelés szempontjából és a sportiskolai rendszert is vizsgálva 

megállapítható, hogy nem rendelkezünk a fogyatékkal élekre vonatkozó sportszakmai 

programokkal. 

• A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet, 

továbbá a Központi Sport- és ifjúsági Sportegyesület (KSI SE) ügye nem 

megnyugtató az utánpótlás-nevelés, így a sportiskolai rendszer szempontjából sem. 

Mind financiális, mind szakmai szerepüket tekintve létbizonytalanság veszi őket 

körül. A fenntartásuk szükségességének megkérdőjelezése is felmerült az elmúlt 

években. A fenti helyzetet mind emberileg, mind szakmailag nyomasztónak, és az 

utánpótlás-nevelés szempontjából kifejezetten károsnak tartom. 

• A sportiskola fejlesztési terveit megvizsgálva megállapítható, hogy a közoktatási 

típusú sportiskolai kerettantervet alkalmazó módszertani központokként működő 

iskolahálózat teljes felfutása esetén kb. 15 ezer tanuló lesz ebben az alrendszerben. A 

tanulónkénti – jelenleg 30.000 forint normatívjellegű céltámogatással számolva – a 

teljes alrendszer kiépülésekor kb. 450 millió forintba kerülne évente a működés 

finanszírozása. Ez a keret jelenleg biztosított.  

 

6.2. Stratégiai és operatív jellegű javaslataim 

 

• Az emelt szintű testnevelés jogi és tartalmi szabályozásának teljes felülvizsgálata, az 

eredmények alapján új szabályozók kidolgozása és elfogadtatása az oktatási 

kormányzattal.  

• Meg kell teremteni annak a jogi és szakmai hátterét, hogy legitim módon és 

szervesen beépülhessen a közoktatási típusú sportiskola – mint egy speciális 

közoktatási intézménytípus – a közoktatás rendszerébe, az átdolgozott emelt szintű 

testnevelés-tanítási programokkal és a sportiskolai kerettanterv segítségével. 
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• Javasolok, az Arany János Tehetséggondozó Program mintájára, kidolgozni egy 

sporttehetség-gondozó programot a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok 

felkarolása érdekében. 

• Javasolom a Csanádi iskola és a KSI szakmai együttműködésének erősítését. 

Hosszabb távon egy olyan országos hatáskörű intézmény is létre jöhetne, akár egy 

kollégiummal karöltve (pl.: Csanádi Árpád Központi Sportiskola), amely az NSI 

bázisintézményeként a sportiskolai rendszer módszertani modellintézménye lehetne, 

ahogy erre már közel húsz évvel ezelőtt volt is példa. 

• Szükséges lenne a fogyatékkal élőkre vonatkozó utánpótlás-nevelési program 

kidolgozása, benne a sportiskolai rendszer szerepének megfogalmazása. 

• Meg kellene teremteni annak a lehetőségét, hogy valamilyen formában megjelenjen a 

sportiskolai kerettantervet alkalmazó élsportolói osztályokat indító vagy módszertani 

központként működő közoktatási intézmények „normatívszerű” vagy feladatjellegű 

finanszírozása, a sportköltségvetés terhére. Majd a későbbiekben biztosítsák a 

sportiskolai kerettantervet alkalmazó élsportolói osztályokat indító közoktatási 

intézmények számára – az oktatási tárca keretéből – az ún. sportiskola kiegészítő 

normatívát. 

• Ki kell építeni a sportiskolai rendszer szorosabb kapcsolódási pontjait az NSI által 

gondozott és már működő utánpótlás-nevelési programokkal (Héraklész programok, 

Sport XXI. program).  

• A sportiskolai rendszerrel kapcsolatos eddigi fejlesztések, legalább ugyan ilyen 

színvonalú továbbviteléhez (esetleges fejlesztéséhez) az elkövetkező költségvetési 

évektől kb. 500 millió forint folyamatos támogatásra lenne szükség. Jelenleg évi kb. 

400 milliónál tartunk. 

• A nem közoktatási (egyesületi) típusú sportiskolák helyzetével kapcsolatosan azt 

látnám átmeneti megoldásnak, ha a sportkormányzat fejkvótaszerű normatívával 

támogatná ezeket a sportszervezeteket. Nem kellene első lépésben nagy összeg, elég 

lenne, ha megegyezne a közoktatási típusú sportiskolák támogatási összegével, 

tanulónként 30 ezer forint évenként. Ennek fejében el elehetne várni tőlük, hogy 

kötelezően alkalmazzák azokat a sportági tanterveket, amelyek a sportiskolai 

kerettanterv sportspecifikus modulját adják, hiszen ezeket a sportági szakszövetségek 

által megbízott szakemberek készítették. A jelenlegi adatok alapján kb. 10 ezer olyan 
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sportoló gyerek és fiatal lehet a rendszerben, akik megfelelnek azoknak a 

kritériumoknak, amit a már működő néhány nagy egyesületi típusú sportiskola a 

gyakorlatban alkalmaz. A kritériumrendszert a Sportiskolák Országos Szövetségével 

(SIOSZ) együttműködve lehetne kidolgozni. A fentebb vázolt támogatás éves szinten 

kb. 300 milliós keretből megoldható lenne.  
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7.  ZÁRÓ GONDOLATOK 

 

Remélem nem érthető félre a szakdolgozatom témaválasztása. Elsősorban nem az vezérelt, 

hogy bemutassam, milyen sok munkát fektettem ebbe a területbe, mennyi mindent írtam 

ezzel kapcsolatba, esetleg milyen komoly szakmai kapcsolatrendszerem van, hanem az, 

hogy megosszam azt a rengeteg tudást és azt a hatalmas előrelépést, amit elértünk a legitim 

sportiskolai rendszer kiépítésében. 

 

Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítése és további fejlesztése nagyon komoly 

csapatmunka terméke. Számtalan szervezet és személy közös munkájának eredménye, de 

az ötletgazda részben én vagyok, és legfőképpen az általam fölvázolt elképzelések 

megvalósítása történik, hol gyorsabb, hol lassúbb ütemben. Tényleg nem akarok álszerény 

lenni, de az, hogy ma Magyarországon a közoktatás jogi és tartalmi szabályozásába beépült 

a sportiskola fogalma és tartalmi elemei, az elsősorban az Intézetünk érdeme, és úgy 

gondolom, hogy ebben az én vezető szerepem vitathatatlan. Elsősorban én láttam meg azt a 

lehetőséget, hogy ha sikerül elkészíttetni egy sportiskolai kerettantervet, és ezt 

akkreditáltatni tudjuk, akkor nem kerülheti meg a közoktatás-irányítás a sportiskolával 

való foglalkozást. Lett kerettanterv, ki lett hirdetve, beépült jogilag és tartalmilag a 

közoktatás rendszerébe, tehát először a magyar közoktatás történetében, van legitim 

sportiskolánk. Ez életem egyik legnagyobb szakmai eredménye.  

 

Az együttműködő és támogató szervezetek közül elsőkként kell megemlítenem a 2002 

éveleje óta működő munkahelyemet és a mindenkori sportkormányzatot. A szellemi 

termékeink megvalósításához mindig ők adták a „pénzt és paripát”, tehát a politikai és 

szakmai szándéknyilvánítást, továbbá az anyagi forrásokat. További kiemelt együttműködő 

szervezetünk a Sportiskolák Országos Szövetsége. Egyéb, alkalmanként közreműködő 

partnereink: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, a mindenkori oktatási kormányzat, a 

parlament sportügyekkel foglalkozó szakbizottsága, Nemzeti Sportszövetség, Magyar 

Sporttudományi Társaság, Magyar Edzők Társasága, Magyar Testnevelő Tanárok 

Országos Egyesülete, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, 

Sportegyesületek Országos Szövetsége, Magyar Olimpiai Bizottság.  
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Személyes köszönettel tartozom közvetlen munkatársaimnak, akiket itt most nem említek 

meg név szerint, de sokat segítettek és segítenek a napi apró-cseprő dolgok és ügyek 

intézésében. Külön kiemelt köszönettel tartozom dr. Zsolnai József és dr. Szabó Tamás 

professzor uraknak. Az előbbitől a pedagógiai, az utóbbitól – aki jelenleg is a főnököm – a 

sportszakmai látásmódomat köszönhetem. Ö nélkülük nem az lennék ma, aki vagyok.  
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IRODALOMJEGYZÉK 

 

Látható, hogy a szakirodalomban megadott források négy fő csoportba sorolhatóak: 

• Az egyik csoport a vizsgálati, feldolgozási és kutatási módszerek elméleti és részben 

gyakorlati hátterét adják.  

• A másik a vezetéstudományok tárgykörét érinti, ami azért fontos, mert a sportiskolai 

hálózatot csak egy rendszerszemléletű menedzsmentfelfogásban lehet eredményesen 

működtetni.  

• A harmadikba sorolhatóak azok a művek, amelyek meghatározzák pedagógiai 

felfogásomat, a pedagógia és az oktatás világáról alkotott sajátos gondolkodási 

paradigmámat, amit tudatosan vállalok.  

• A negyedik csoportot adják azok a művek, amelyek elsősorban saját, konkrét 

fejlesztési anyagaim egy részét vonultatják föl az elmúlt évekből, ami során 

körvonalazódik az a sportiskolai fejlesztési folyamat, aminek eredménye a jelenlegi 

állapot.  

 

• Barakonyi Károly – Lorange, Peter: Stratégiai management. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1991., 5-21. p. 

• Báthory Zoltán (főszerk.) – Falus Iván (főszerk.): Pedagógiai Lexikon. Keraban 

Könyvkiadó, Budapest, 1997. (megadott szócikkek) 

• Dobák Miklós és munkatársai: Szervezeti formák és koordináció. Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995., 188 p. 

• Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban 

Könyvkiadó, Budapest, 1996., 9-32. p. 

• Gombocz János: Sportolók nevelése. A pedagógia és a sportpedagógia alapkérdései. 

ÖTM Sport Szakállamtitkárság, Budapest, 2008., 112 p. 

• Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe. Aula Kiadó Kft., Budapest, 

1996., 3-30. p. 

• Horváth Ernő – Lehmann László: A sportiskolai általános és emelt szintű testnevelés, 

továbbá a sportági sportnevelés modultanterve. (koncepcióvázlat) Utánpótlás-

nevelési Intézet, Budapest, 2002., 18 p. 

• Kieser, Alfred: Szervezetelméletek. Aula Kiadó Kft., Budapest, 1995., 1-45. p.  

• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  



 81

• 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 

• 2004. évi I. törvény a sportról 

• Lehmann László: A pedagógiai kontrolling és a pedagógiai kontroller szerepe az 

iskolák önértékelésében. Új Katedra, (2000., április) 2000. március, 21-22. p. 

• Lehmann László: Szervezeti formák pedagógiai értelmezése és iskolai adaptációi. Új 

Katedra, (2001. január) 2000. december, 2-8. p. 

• Lehmann László: Az alapfokú sportoktatási intézmények sportpedagógiai 

koncepciója. A sportpedagógia, mint alkalmazott sporttudomány és alkalmazott 

pedagógia. (szakanyag) Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Budapest, 2003., 25 p.  

• Lehmann László: A sportiskolai rendszer szakmai koncepciója. (belső szakmai 

anyag) Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Budapest, 2003., 21 p. 

• Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítésének előzménye, 

helyzetértékelése és jövőképe. (belső szakmai anyag) Nemzeti Utánpótlás-nevelési 

Intézet, Budapest, 2005., 46 p.,  

• Lehmann László: Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítése és működtetése. 

Budapest, 2006, Semmelweis Egyetem Testnevelési Sporttudományi Kar 

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok és a 

sportiskolai kerettanterv bemutatása. Tudomány a Sportoló Nemzetért 

Konferenciasorozat. „Testnevelés és sport az utánpótlás-nevelésben”., Szeged, 2007. 

május 22., Szegedi Tudományegyetem 

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok 

együttműködési lehetőségei a sportági szövetségekkel. Budapest, 2007. június 21.,  

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltatási Intézet 

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv. Orosháza, 2007. 

augusztus 13., Orosházi Polgármesteri Hivatal 

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv, mint a 

kompetencialapú oktatás tartalmi dokumentuma. Budapest, 2007. szeptember 13., 

Oktatási Hivatal 

• Lehmann László: A sportiskolai rendszer fejlesztésének akciókutatás-sorozata. VI. 

Országos Sporttudományi Kongresszus. Tudomány a Sportoló Nemzetért. Eger, 2007. 

október 30., Eszterházy Károly Főiskola 



 82

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok és a 

sportiskolai kerettanterv bevezetése. Jászberény, 2007. november 22., Szent István 

Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar 

• Lehmann László: A sportiskolai rendszer fejlesztésének akciókutatás-sorozata. 

(absztrakt) Magyar Sporttudományi Szemle, 2007. 8. szám, 31. p.  

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok és a 

sportiskolai kerettanterv. Regionális Sportiskolai Konferencia. Balatonfűzfő, 2008., 

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

• Lehmann László: A labdarúgás tanterv a közoktatási típusú sportiskolákban. 

Budapest, 2008. február 20. Magyar Labdarúgó Szövetség 

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok és az 

egyesületi típusú sportiskolák együttműködési lehetőségei. Budapest, 2008. március 

13., Sportiskolák Országos Szövetsége 

• Lehmann László: A sportiskolai rendszer, az egyesületi típusú sportiskolák 

megújulási lehetőségei. Miskolc, 2008. április 16., Miskolci Városi Sportiskola 

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alkalmazási 

lehetőségei. Szentgotthárd, 2008. május 22., Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal  

• Lehmann László: A minőségbiztosítás formái a közoktatási típusú sportiskolai 

módszertani központokban. Győr, 2008. május 28., Móra Ferenc Általános és 

Középiskola 

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok és a 

sportiskolai kerettanterv, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyére. 

Kazincbarcika, 2008. szeptember 24., Pollack Mihály Általános Iskola 

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok és a 

sportiskolai kerettanterv adaptációs lehetőségei. Dorog, 2008. október 16., Dorogi 

Polgármesteri Hivatal 

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok első éves 

tapasztalatai. Sportiskolai regionális konferencia. Balatonfűzfő, 2008. november 21., 

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

• Lehmann László: A sportiskolai rendszer alakulása Komárom-Esztergom megyében 

Tatabánya, 2009. január 16. Dózsa György Általános Iskola és Sportiskola 



 83

• Lehmann László: A Sportiskolai program eddigi tapasztalatai. Budapest, 2009. 

június 3. (továbbképzés a sportiskolai kerettantervet alkalmazó iskolák számára), 

Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet 

• Lehmann László: A Sportiskolai program bemutatása. Budapest, 2009. augusztus 3., 

Nemzeti Sportszövetség. 

• Lehmann László: A sportiskolai kerettanterv es a sportiskola rendszer. Kiskőrös, 

2009. augusztus 3., Kiskőrösi Kistérségi Társulás 

• Lehmann László: A sportiskolai rendszerben együttműködő partnerek feladatai. 

SIOSZ konferencia. Cserkeszőlős, 2009. október 16., SIOSZ 

• Lehmann László: A sportiskolai kerettanterv testnevelés és sport 

műveltségterületének bemutatása. Kiskőrös, 2009. december 7., Kiskőrösi Kistérségi 

Társulás 

• Lehmann László: A sportiskolai kerettanterv birkózás sportági tantervének 

ismertetése. Budapest, 2009, december 11., Magyar Birkózó Szövetség 

• Lehmann László: A sportiskolai kerettanterv és az ökölvívás sportági tanterve. A 

Sport XXI program edzőtovábbképzési konferenciája. Tata, 2009. december 12., 

Magyar Ökölvívó Szövetség 

• Lehmann László: Az iskolai testnevelés helyzete. (interjú) Budapest, 2009. november 

16., Duna Televízió Váltó Gazdasági Magazin című műsora 

• Lehmann László: A sportiskolákban alkalmazandó általános testnevelési és sportági 

motoros tesztrendszer kidolgozásának és bevezetésének tervei. Budapest, 2010. 

február 17., I. sz. Etalon Általános és Sportiskola 

• Lehmann László: A sportiskolai kerettanterv sportelméleti moduljai. (továbbképzés) 

Budapest, 2010. február 26., Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, 

Középiskola és Pedagógiai Intézet 

• Lehmann László: A sportiskolai rendszer működése az Észak-magyarországi 

Régióban, különös tekintettel Heves megyére és Eger városára. Eger, 2010. március 

27., Egri városi Sportiskola 

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv. Oktatás a sportban, 

sport az oktatásban című konferencia. Budapest, 2010. május 14., ELTE Pedagógiai, 

Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet 

• Lehmann László: A sportiskolai rendszer indításának tapasztalatai. Zalaegerszeg, 

2010. május 18., Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola 



 84

• Lehmann László: A sportiskolai kerettanterv sportági moduljai, különös tekintettel az 

evezés sportágra és a sportiskolai rendszer. (edzőtovábbképzés) Velence, 2010. 

június 5., Magyar Evezős Szövetség  

• Lehmann László: A sportiskolai rendszer együttműködési „hálója”. Budapest, 2010. 

június 18., I. sz. Etalon Általános iskola és Sportiskola  

• Lehmann László: A sportiskolai rendszer tervezett monitoringja. Budapest, 2010. 

szeptember 29., Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és 

Pedagógiai Intézet 

• Lehmann László: A hazai utánpótlás-nevelés rendszere, kiemelten a sportiskola 

rendszer. Budapest, 2010. október 5., ELTE Pedagógiai, Pszichológiai Kar 

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet 

• Lehmann László: A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv beválás 

vizsgálatának terve. Budapest, Budapest, 2010. november 26., Csanádi Árpád 

Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet 

• Lehmann László: A Sportiskolák Országos Szövetségének sportgálája. (riport) 

Budapest, 2010. május 1., Magyar Televízió Ma reggel című műsora 

• Lehmann László: A mindennapos testnevelés és az alapfokú sportoktatási intézmény 

bevezetésének lehetőségei. Budapest, 2010. június 25., NEFMI Sport Államtitkárság  

• Lehmann László: A mindennapos testnevelés pedagógiai kritériumai. Budapest, 

2010. július 21., Országos Gerincgyógyászati Központ 

• Lehmann László: A sportiskolai rendszer és a sportiskola meghatározása. (belső 

szakmai anyag) Nemzeti Sport Intézet, Budapest, 2011., 5 p. 

• Torgersen, Paul E. – Weinstock, Irwin T.: A vezetés integrált felfogásban. 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983., 5-26.p., 71-88. p., 237-267. p., 

350-365. p. 

• Tóth József – Lehmann László: Két fontos pillér: Héraklész Program és a 

Sportiskolai rendszer. Magyar Edző, 2009/1., 13-18. p. 

• Zsolnai József: Az értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája. 

Tárogató kiadó, Budapest, 1994. 7-13. p. 

• Zsolnai József: A pedagógiai új rendszer címszavakban. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1996., 390 p. 

• Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1996., 142 p. 



 85

MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: Sportiskolai térképek 

 
5. ábra: A támogatott és nem támogatott közoktatási típusú sportiskolák 

(Forrás: Nemzeti Sport Intézet Geomédiai rendszere) 

 

6. ábra: Az egyesületi (nem közoktatási) típusú sportiskolák 

(Forrás: Nemzeti Sport Intézet Geomédiai rendszere) 
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7. ábra: A közoktatási és az egyesületi típusú sportiskolák 

(Forrás: Nemzeti Sport Intézet Geomédiai rendszere) 

 

2. számú melléklet: A sportiskolák jegyzéke 

 

20. táblázat: A támogatott közoktatási típusú sportiskolák (módszertani központok) jegyzéke 

(Forrás: Nemzeti Sport Intézet Sportiskolai program) 

Sorszám Intézmény neve Helység 

1. 1. sz. Etalonsport Általános és Sportiskola Budapest 

2. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, 

Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye 

Gyula 

3. Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola Nagyatád 

4. Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola Baja 

5. Arany János Gimnázium és Általános Iskola Nyíregyháza  

6. Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és 

Kollégium 

Keszthely 

7. Nagyatádi Óvoda Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Nagyatád 
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Sorszám Intézmény neve Helység 

8. Báthory István Általános Iskola Veszprém 

9. Tapolcai Általános Iskola Tapolca 

10. Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium 

Tapolca 

11. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Bercsényi 

Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai 

Módszertani Központ 

Győr 

12. Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és 

Mezőgazdasági-Gépészeti Szakképző Iskola 

Baja 

13. Bolyai János Gimnázium  Kecskemét 

14. Bródy Imre Oktatási Központ Budapest 

15. Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Budapest 

16. Csanádi Árpád Általános Iskola. Sportiskola, 

Középiskola és Pedagógiai Intézet 

Budapest 

17. Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Budapest 

18. Dózsa György Általános Iskola Tatabánya 

19. Kiss Árpád Általános Iskola Balassagyarmat 

20. Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Eger 

21. Egry József Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

Keszthely 

22. Garay János Művészeti és Sport Általános Iskola és 

Diákotthon 

Szekszárd 

23. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Móra Ferenc 

Általános és Középiskola 

Győr 

24. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Irinyi János 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 

Balatonfűzfő 

25. Irinyi János Gimnázium Szakközép- és Szakiskola Debrecen 

26. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

Diákotthon 

Békéscsaba 

27. József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gyöngyös 
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Sorszám Intézmény neve Helység 

28. Kálváriaparti Általános Iskola  Gyöngyös 

29. Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium 

Kaposvár 

30. Pollack Mihály Általános Iskola Kazincbarcika 

31. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

Debrecen 

32. Eötvös József Gimnázium és Kollégium Tata 

33. Kőkúti Általános Iskola Tata 

34. Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest 

35. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunakeszi 

36. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét 

37. Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola Zalaegerszeg 

38. Madách Imre Gimnázium Vác 

39. Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Salgótarján 

40. Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

Szeged 

41. Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai 

Szolgáltató Intézménye 

Orosháza 

42. Tatabányai Általános Iskola Tatabánya 

43. Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Pécs 

44. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 

45. Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola Szolnok  

46. Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és 

Szakképző Iskola 

Szeged 

47. Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Szolnok 

48. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Szent István Általános Iskola  

Hódmezővásárhely 

49. Szent-Györgyi Albert Középiskola Szombathely 

50. Orosházi Városi Önkormányzat Táncsics Mihály 

Gimnázium és Szakközépiskola 

Orosháza 
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Sorszám Intézmény neve Helység 

51. Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 

52. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spotiskola Budapest 

53. Vasvári Pál Általános Iskola Dunaújváros 

54. Vörösmarty Mihály Gimnázium Budapest 

55. Zrínyi Ilona Általános Iskola Szombathely 

 

21. táblázat: A nem támogatott közoktatási típusú sportiskolák jegyzéke 

(Forrás: Nemzeti Sport Intézet Sportiskolai program) 

Sorszám Intézmény neve Helység 

1. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános 

Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 

Budapest 

2. Batthyány Általános Iskola Érd 

3. Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 5. sz. tagiskolája Hatvan 

4. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat Zipernowsky Károly Általános Iskola 

Budapest 

5. Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ 

Eötvös József Székhelyintézmény 

Hódmezővásárhely 

6. Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium 

Jászberény 

7. Tarnamérai Általános Iskola Tarnaméra 

8. Gyermekház Általános Iskola Budapest 

9. Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és 

Szakiskola, Sportiskola 

Zalaegerszeg 

10. Nepomuki Szent János Római Katolikus Ált. Isk. Várpalota 

11. Vörösmarty M. Általános Iskola és Logopédiai Intézet Budapest 

12. József Nádor Szakképző Iskola, Gimnázium és 

Sportiskola 

Budapest 

13. Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola Szőcsénypuszta 

14. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 

Budapest 



 90

22. táblázat: Az egyesületi (nem közoktatási) típusú sportiskolák jegyzéke 

(Forrás: Nemzeti Sport Intézet Sportiskolai program) 

Sorszám Intézmény neve Helység 

1. Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület Budapest 

2. Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola Hajdúböszörmény 

3. Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

Debrecen 

4. Dunaújvárosi Városi Sportiskola Dunaújváros 

5. Egri Városi Sportiskola Eger 

6. Gyöngyösi Sportiskola Gyöngyös 

7. Hírős Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és 

Szolgáltató Kft. Kecskeméti Sportiskola 

Kecskemét 

8. Gyulasport Nonprofit Kft. Gyula 

9. Kaposvári Sportiskola Kaposvár 

10. Kazincbarcikai Sportközpont – Városi Sportiskola Kazincbarcika 

11. Mezőtúr Városi Sportcentrum, Városi Sportiskola Mezőtúr 

12. Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Miskolc 

13. Nyírsuli Kft. Nyíregyháza 

14. Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények 

Igazgatósága, Pécs Városi Sportiskola 

Pécs 

15. Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Sportegyesület Sárospatak 

16. Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Szolnok 

17. Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola Szombathely 

18. Velencei-tavi Vízi Sportiskola és Szabadidő Központ Agárd 
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3. számú melléklet: A módszertani központok együttműködési rendszere 

 

23. táblázat: A módszertani központok) feladatai és a szakmai segítségadás formái 

(Forrás: Nemzeti Sport Intézet Sportiskolai program) 

Módszertani központok feladatai Nemzeti Sport Intézet feladatai  

(szakmai segítségadás formái) 

• A sportiskolai kerettanterv 

alkalmazása 

• Intézménylátogatások 

• Intézményi „anamnézisek” elkészítése 

• Együttműködés a sportkormányzattal, 

a Nemzeti Sport Intézettel, a 

sportegyesületekkel és a sportági 

(szak)szövetségekkel. 

• Folyamatos kapcsolattartás 

• Információs adatbank létrehozása 

• Szakmai továbbképzések szervezése 

• Benchmarking-rendszer kiépítése 

• A „vonzáskörzetükbe” tartozó 

érdeklődő iskolák és sportegyesületek 

szakmai tájékoztatója, a sportiskolai 

rendszerbővítés szakmai segítése. 

• Pedagógiai és sportszakmai 

tanácsadás, esetleg segítségnyújtás 

• Pedagógiai akciókutatások irányítása, 

koordinálása 

 
 

 

8. ábra: A közoktatási típusú sportiskolák együttműködési és programterjesztési rendszere 

(Forrás: Nemzeti Sport Intézet Sportiskolai program) 
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4. számú melléklet: Adatok a módszertani központokkal kapcsolatban 

 

 
9. ábra: A támogatott közoktatási típusú sportiskolák (módszertani központok) tanulólétszám-alakulása  

(Forrás: Nemzeti Sport Intézet Sportiskolai program) 

 

 

 

10. ábra: A támogatott közoktatási típusú sportiskolák (módszertani központok) tanulócsoportszám-alakulása  

(Forrás: Nemzeti Sport Intézet Sportiskolai program) 
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11. ábra: A támogatott sportiskolák (módszertani központok) pénzügyi támogatásának alakulása (millió Ft) 

(Forrás: Nemzeti Sport Intézet Sportiskolai program) 

 

5. számú melléklet: Részletek a sportiskolai kerettanterv bevezetőjéből 

 

A sportiskolai kerettanterv elkészítésének sport- és oktatáspolitikai háttere 

A Magyar Köztársaság Kormánya 2005. november 16-án elfogadta a Sport XXI. Nemzeti 

Sportstratégiát, amely alapvetően új szemléletet érvényesít. A sportot elsősorban eszköznek 

tekinti a legfontosabb társadalmi célok: egészségmegőrzés, nevelés, személyiségfejlesztés, 

közösségépítés, társadalmi integráció elérése érdekében. A NAT 2003 kiemelt fejlesztési 

feladataival teljes összhangban, legfontosabb célkitűzésként fogalmazza meg az élethosszig 

tartó rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés igényének kialakítását, az 

ehhez szükséges feltételek megteremtését. Minden iskolának feladata a felnövekvő 

nemzedék egészséges életmódra nevelése. A Nemzeti Sportstratégia az egészséges 

társadalom víziója mellett megfogalmazza a versenysport, és ezen belül az utánpótlás-

nevelés feladatait is, az alábbiak szerint: ...  

• Sportiskolai rendszer: évfolyamos képzési rendszer, amely két irányban fejleszthető: 

egyfelől a közoktatási típusú intézményrendszer létrehozása, másfelől az egyesületi 

típusú sportiskolai hálózat kiépítése.” 
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E kerettanterv specialitása, hogy a közoktatás szempontjából egy új, a közoktatási típusú 

sportiskolák számára készült. Olyan iskolák számára, amelyek sportoló, élsportoló 

gyerekek, fiatalok nevelését-oktatását vállalták fel. 

 

A sportiskola működésének és a sportoló fiatalok életmódjának speciális elemei 

… A közoktatási típusú sportiskola olyan közoktatási intézmény, amely a sportoló fiatalok 

iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását a legmagasabb szinten biztosítja. … 

Cél, hogy az élsportoló diákok műveltségképe ugyanolyan gazdag és komplex legyen, mint 

a nem sportoló társaiké. Ugyanakkor az iskola vegye figyelembe és alkalmazkodjon a 

sportoló, élsportoló diákok időbeli leterheltségéhez, segítse a fiatalokat a tudatos 

élsportolóvá válás folyamatában a megfelelő sportspecifikus tudáselemek közvetítésével.  

… A sportági képzésekhez szükséges sportági tantervek részei a közoktatási típusú 

sportiskolai kerettantervnek. Ennek összeállítását és szerkesztését a Nemzeti Utánpótlás-

nevelési Intézet koordinálta. A sportági tantervek készítői a NUPI által felkért sportági 

szövetségi szakemberek voltak. … 

 

A közoktatási típusú sportiskolai kerettantervre vonatkozó alapelvek 

Tantervi alapelvnek tekintjük, hogy ez egy sportiskolai kerettanterv, ezért megjelennek 

benne olyan értékek, amelyek más tantervekben kevésbé. Nem csak a Testnevelés és sport 

műveltségi terület szakított a hagyományokkal, és emelt be elméleti jellegű tudáselemeket, 

azzal a céllal, hogy az élsportoló fiatal jobban megértse a választott életforma elvárásait, 

követelményeit, hanem a közismereti tantárgyak esetében is törekedtünk a sportoló fiatalok 

életviteléhez, a sporthoz kapcsolódó tudáselemek beemelésére, illetve a tudáselemek 

sporton keresztüli közvetítésére. …  

 

A tanulásról alkotott felfogás 

A tanulás a tanuló ember aktív, értelmezést kívánó, értelmezést létrehozó tevékenysége. 

Csak az értelmes tanulás révén sajátítható el az a tudás, amelyet a modern társadalom 

elvár. Az értelmes tanulás tanulható. Fontos eleme, hogy a tanuló ismerje önmagát, legyen 

tudatában saját képességeinek, adottságainak. Ismerjen meg minél több tanulási módszert 

és technikát és legyen képes kiválasztani a számára leghatékonyabb eljárást. A tanulás 

tanulásának folyamatába a pedagógus akkor tud hatékonyan részt venni, ha kellő 

információval rendelkezik a tanuló előzetes tudásáról. E gondolatmenetet követve a 

kerettanterv különös figyelmet fordít: 
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• a tanuló aktív részvételére a tanulási folyamatban (cselekvő tanulás), 

• az önértékelésre, az önismeretre, 

• az eredményes tanulás módszereinek megismertetésére, a tanulási technikák 

elsajátítására, 

• olyan helyzetek előidézésére, ahol a meglevő tudás mozgósítására kényszerülve kell a 

tanulónak adott jelenséget, törvényszerűséget értelmezni, 

• az önálló és társas tanulás élményének kipróbálására, az előnyök megtapasztalására. 

 

Az értékelés alapelvei 

A jogszabályokban rögzített szabályoknak, módszereknek megfelelő értékelési eljárások 

alkalmazása indokolt egy sportiskolai kerettanterv szerinti tanítás során is. Természetesen 

a tantárgyi sajátosságok szerint, a módszertani szabadság elve alapján lehet különbség 

egyes tantárgyi filozófiák értékelési világképe között, ezt a tantárgyi tantervek röviden ki is 

fejtik. … Kiemelkedően fontos, hogy az értékelés – felfogásunk szerint – az önértékelésre 

való nevelés eszköze. Sportolóként "szemben az ugróléccel", vagy az „ellenfél kapusával”, 

a „leküzdendő akadállyal” egyedül marad, ezt csak hiteles önértékelési képessége és 

motiváltsága segítheti. … 

 

A közoktatási típusú sportiskola kiemelt fejlesztési feladatai 

… Valamennyi tantárgy tantervében kimutatható a „testi és lelki egészség” fejlesztésének 

szempontja, nemkülönben a hazát képviselő élsportolói pálya szempontjából a „hon és 

népismeret”, a nemzetközi versenyéletbe való korai bekapcsolódás szempontjából az 

„európai azonosságtudat és az egyetemes kultúra” kiemelt fejlesztési feladatainak 

érvényesítése. Nemcsak sportemberként, de emberként, majdani családalapítóként, 

állampolgárként is különösen fontos számunkra az „énkép és önismeret” értékeinek 

közvetítése. … 

 

A kerettanterv felépítése  

A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv műveltségi területenként épül fel. A 

kerettanterv specialitását szeretnénk kifejezni azzal is, hogy a műveltségi területek közül a 

Testnevelés és sport került előre. Az egyes műveltségi területeken belül először a 

műveltségi terület egészére fogalmaztuk meg az alapelveket, célokat. A műveltségi 

területhez tartozó tantárgyak képzési szakaszonként és ezen belül évfolyamonként 
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tartalmaznak ajánlást: a nevelés és oktatás céljára, a tantárgyak témaköreire, 

tananyagára, a fejlesztési feladatokra és az ajánlott tanulói tevékenységekre, a tantárgyak 

követelményeire. … 

 

Javaslat a tantárgyak rendszerére és az időkeretre 

… Kiemelt területként kezeljük a kerettanterv jellege miatt a Testnevelés és sport 

műveltségterületet, amely a hagyományos testnevelés tantárgyon túl sokkal komplexebb 

módon közvetíti a műveltségterület feladatait. … A Testnevelés és sport műveltségi terület 

kiugróan magas százalékos arányát a kerettanterv specialitása indokolja. 1-4. évfolyamon 

a mindennapos testnevelés megvalósítása, és a sportági választások segítése, az 5-8. 

évfolyamon a délelőtti, órarendbe iktatott sportági képzések, míg 9-12. évfolyamon a 

spotelméleti órák indokolják a NAT-ajánlás maximuma feletti százalékos arányt. 

 

Testnevelés és sport műveltségterület 

Alapelvek, az iskolai testneveléssel szemben támasztott általános társadalmi elvárások: 

• az egészség megőrzése és megszilárdítása, az egészséges életmódra nevelés; 

• az egészségkárosodások kiküszöbölése; 

• az ortopédiai elváltozások megelőzése, a preventív szemlélet elfogadása, a 

sérülésekkel szembeni ellenálló képesség fokozása; 

• a motoros képességek fejlesztése; 

• a sokoldalú mozgásműveltség kialakítása; 

• a mozgás, a játék, a verseny és a sportolási igények felkeltése, illetve kielégítése; 

• a tanulók közötti hátrányok kompenzálása, az esélyegyenlőség megteremtése; 

• az egész életen át tartó fizikai aktivitás igényének kialakítása; 

• a sportági ismeretek közvetítésén keresztül a gyermek alkati és pszichikai 

tulajdonságainak legjobban megfelelő sportágválasztás. 

Ezen igények megvalósításához, a társadalmi elvárásoknak történő megfeleléshez a sport, 

mint eszköz szolgál. 

A tantárgy alapvető – társadalmi – célja a diákok klasszikus értelemben vett 

„sportemberré” és sportoló emberré válása. Ezen nemes cél eléréséhez elengedhetetlen: 

• egy, az egész életen át tartó, testkulturális tevékenységprofil kialakítása;  
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• a tudatos pszichomotoros cselekvőképesség kompetenciájának megalapozása; 

• az alapvető viselkedési minták kialakítása és alkalmazása a testnevelés eszközeivel; 

• ismeretek, meggyőződések, értékítéletek kialakítása az ember biológiai létéről és 

pszichikai természetéről; 

• az egészséges életmódra való törekvés belső motivációvá válása; 

• az iskolai testnevelés aktívabb szerepvállalása az önkifejezésben, az 

önmegvalósításban; 

• az igény felkeltése az esztétikus test és a helyes testtartás kialakítására, illetve 

fenntartására. 

A NAT 2003-ban megfogalmazottakon túl a tantárgy célja még: felkészíteni a diákokat a 

hazai vagy külföldi felsőoktatási intézmények testnevelő-edző, illetve rekreációszervezés és 

egészségfejlesztés szakjaira kvalifikáló felvételi vizsgák teljesítésére. 

 

6. számú melléklet: A sportiskolai kerettanterv tantárgyi rendszere 

 

24. táblázat: A Testnevelés és sport műveltségterület tantárgyai és óraszámai a gimnáziumi évfolyamokon 

(Forrás: Akkreditált sportiskolai kerettanterv) 

Műveltségterület Tantárgy Érintett évfolyam és óraszám 

  9. 10. 11. 12. 13. 

Testnevelés és sport Testnevelés 2 2 2 2 2 

Órarendi sportági edzés 6 6 6 6 6 

Sportismeretek I. 

Testnevelés-elmélet 

0,5     

Sportismeretek II. 

Sportegészségtan 

0,5     

Sportismeretek III. 

Edzéselmélet 

 0,5    

Sportismeretek IV.       

Sport és szervezetei 

 0,5    

Sportági ismeretek  0,5 0,5   

Sportpszichológia    1  

Sporttörténet     1 
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25. táblázat: A sportiskolai kerettanterv közismereti műveltségterületei és tantárgyai 

(Forrás: Akkreditált sportiskolai kerettanterv) 

Műveltségterület Tantárgy Érintett évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam 

Magyar nyelv 9-12. évfolyam 

Irodalom 9-12. évfolyam 

Élő idegen nyelv Angol 4-8. évfolyam 

Angol, mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam 

Angol, mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam 

Német 4-8. évfolyam 

Német, mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam 

Német, mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam 

Matematika Matematika 1-12. évfolyam 

Ember és társadalom Történelem 5-12. évfolyam 

Emberismeret 7. évfolyam 

Etika 9. évfolyam 

Társadalomismeret 12. évfolyam 

Ember a természetben Természetismeret 1-6. évfolyam 

Fizika 7-11. évfolyam 

Kémia 7-10. évfolyam 

Biológia és egészségtan 7-8. évfolyam 

10-12. évfolyam 

Földünk és környezetünk Földrajz 7-10. évfolyam 

Művészetek Ének-zene-ritmus 1-10. évfolyam 

Rajz-vizuális kultúra 1-10. évfolyam 

Küzdelem és játék 1-7. évfolyam 

Művelődéstörténet 12. évfolyam 

Informatika Informatika 4-7. évfolyam 

9-12. évfolyam 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 

Technika és életvitel 1-8. évfolyam 

Pályaorientáció 11. évfolyam 

Tanulásmódszertan 5. és 9. évfolyam 
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26. táblázat: A sportiskolai kerettanterv nyelvi előkészítő évfolyamának tantárgyi rendszere 

(Forrás: Akkreditált sportiskolai kerettanterv) 

Műveltségterület Tantárgy 

Élő idegen nyelv Angol  

Informatika Informatika 

Magyar nyelv és irodalom Anyanyelv és kommunikáció 

Matematika Matematika 

Ember a természetben 

Földünk és környezetünk  

Környezettan 

Ember és társadalom Bevezetés a társadalomismeretbe 

Életvitel és gyakorlati ismeretek Önismeret 

Testnevelés és sport Testnevelés 

 

27. táblázat: A sportiskolai kerettanterv sportági tantervei 

(Forrás: Akkreditált sportiskolai kerettanterv) 

Sportági tanterv Érintett évfolyam 

Aerobik 1-12. évfolyam 

Asztalitenisz 1-10. évfolyam 

Atlétika 1-12. évfolyam 

Birkózás 1-8. évfolyam 

Evezés 1-12. évfolyam 

Fitnesz 1-12. évfolyam 

Gyorskorcsolya 1-12. évfolyam 

Íjászat 1-12. évfolyam 

Jégkorong 1-12. évfolyam 

Judo 1-12. évfolyam 

Kajak-kenu 1-12. évfolyam 

Karate  1-12. évfolyam 

Kerékpár 1-12. évfolyam 

Kézilabda 1-12. évfolyam 

Kosárlabda 1-12. évfolyam 

Labdarúgás 1-12. évfolyam 

Lovaglás-lovastorna 1-12. évfolyam 
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Sportági tanterv Érintett évfolyam 

Ökölvívás 5-12. évfolyam 

Öttusa 1-12. évfolyam 

Ritmikus gimnasztika 1-12. évfolyam 

Rögbi 3-12. évfolyam 

Röplabda 1-12. évfolyam 

Sakk 1-12. évfolyam 

Sífutás 1-12. évfolyam 

Sportlövészet  5-12. évfolyam 

Súlyemelés 1-12. évfolyam 

Tenisz  1-12. évfolyam 

Torna (férfi) 1-12. évfolyam 

Torna (női) 1-12. évfolyam 

Triatlon 1-12. évfolyam 

Úszás 1-12. évfolyam 

Vitorlázás 1-12. évfolyam 

Vívás 1-12. évfolyam 

Vízilabda 2-12. évfolyam 

 

 


