
Magyar Olimpiai Bizottság 

Sportiskolai rendszer és  

Sportiskolai program 

 
Lehmann László 



CÍM 
• Szöveg 



 



 



A sportiskola olyan köznevelési intézmény vagy 

sportegyesület vagy egyéb sportszervezet, ahol  

 

 az utánpótlás-nevelés szervezet formában zajlik, 

az intézmény egyik fő profiljaként; 

 

 a sportnevelés, a sportoktatás és a sportági 

képzés évfolyamos és/vagy korcsoportos 

formában történik, feladásos és/vagy 

továbbkíséréses rendszerben; 

SPORTISKOLA 

FOGALMA (1) 



 a sportági nevelést, oktatást és képzést az oktatási 

kormányzat és/vagy a sportági (szak)szövetség 

által elfogadott (akkreditált) sportági tantervek 

alapján folytatják; 

 

 a sportoló tanulók sportági fejlesztését 

sportszakmailag és pedagógiailag-pszichológiailag 

megtervezik, és ezt     szakmai dokumentumokban 

rögzítik; 

SPORTISKOLA 

FOGALMA (2) 



 a sportoló tanulók sportági teljesítményét  (az 

adott sportág nevelésével, oktatásával és 

képzésével kapcsolatos követelmények 

függvényében) rendszeresen ellenőrzik- értékelik, 

és szakmai dokumentumokban rögzítik; 

 

 a sportolók számára biztosítják a rendszeres 

sportorvosi ellátást és kötelezővé teszik a 

rendszeres sportorvosi kontrollt; 

SPORTISKOLA 

FOGALMA (3) 



 a sportági nevelést, oktatást és képzést szakedzők 

és/vagy testnevelő tanárok irányítják; 

 

 a sportági fejlesztést végző szakemberek 

rendszeresen részt vesznek sportszakmai 

továbbképzéseken, vagy a testnevelés és sport 

műveltségterületéhez kapcsolódó akkreditált 

pedagógus-továbbképzési programokon; 

SPORTISKOLA 

FOGALMA (4) 



 az utánpótlás-nevelésben közreműködő 

szakemberek rendszeresen kapcsolatot tartanak 

egymással, továbbá a sportolók családjaival, és 

ezt szakmai dokumentumokban rögzítik; 

 

 az intézmény (mint sportszervezet) bekapcsolódik 

az utánpótlás-nevelés rendszerébe, 

együttműködik a partnerintézményeivel 

(egyesületek, szövetségek, sportkormányzat 

utánpótlás-feladatokat ellátó szervezetével). 

SPORTISKOLA 

FOGALMA (5) 





 A köznevelési jellegű sportiskolai formációkat a 

köznevelés jogilag és tartalmilag is 

szabályozza.  

 

 Az egyesületi jellegű sportiskolai formációkat a 

köznevelés nem szabályozhatja, ezeket csak a 

sport világának jogi és tartalmi reguláló 

eszközeivel lehet és kell befolyásolni.  

A SPORTISKOLÁK KÉT 

TÍPUSA KÖZÖTTI 

KÜLÖNBSÉG 



A KÖZNEVELÉS ÉS A SPORTUTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS KÖLCSÖNHATÁSA 
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A Sportiskolai program helye a 

sport szervezeti rendszerében 

 MOB új jogállása (a sportról szóló, többször 

módosított 2004. évi I. törvény alapján). 

 A NSI funkcióváltása, teljes átalakítása. 

 Az utánpótlás-nevelési programok (Héraklész 

programok, Sport XXI. program és a Sportiskolai 

program) MOB-hoz kerülése. 

 A Sportiskolai program önálló 

programigazgatóságként működik                  a 

MOB Sportigazgatóságán belül. 



A Sportiskolai 

programigazgatóság 

munkatársai 

 Sportiskolai programigazgatóság 

 

 Lehmann László                           sportiskolai 

programigazgató 

 Farkas Márta                                 sportiskolai  

szakmai főmunkatárs 

 Mateevics Anita                              sportiskolai 

ügyintéző munkatárs 

 Székely László                                     

sportiskolai szakmai munkatárs 



72. Sportiskolai nevelés-

oktatásra vonatkozó 

szabályok 1. 

 177. § (1) Az iskola akkor láthatja el a köznevelési 

típusú sportiskola feladatait, ha jogszabályban 

foglaltak szerint beépíti a helyi tantervébe a 

miniszter által kiadott kerettanterveket, továbbá 

eleget tesz az alábbi feltételeknek:   



 b)  az iskola pedagógiai munkája, 

sporttevékenységeinek szervezése során 

alkalmazza az adott sportág országos sportági 

szakszövetsége vagy országos sportági 

szövetsége által (a továbbiakban együtt: 

szakszövetség) által jóváhagyott és az iskola által 

szabadon választott sportágak sportági tanterveit,  

 a)  az iskola összes évfolyamán beépíti 

a helyi tantervébe a miniszter által a 

sportiskolák részére kiadott,testnevelés 

és sport műveltségterület tantervét, 

2. 



 d) az általános iskola felső tagozatán beépíti a 

helyi tantervébe a miniszter által kiadott  küzdelem 

és játék, továbbá a tanulásmódszertan 

kerettanterveket, 

 c) az általános iskola alsó tagozatán 

beépíti a helyi tantervébe a miniszter 

által kiadott küzdelem és játék, 

továbbá a sportágválasztó 

kerettanterveket, 

3. 



4. 

 e) a középiskolai tagozaton beépíti a helyi 

tantervébe a miniszter által kiadott 

tanulásmódszertan, továbbá a következő 

sportelméleti kerettanterveket: sporttörténet, 

testnevelés-elmélet, edzéselmélet, 

sportpszichológia, sportegészségtan, sport és 

szervezetei, sportági ismeretek.  



 177. §. (2) A sportiskolai program 

végrehajtásához, a fenntartója egyetértésével 

kialakított feltételekkel rendelkezik és 

együttműködési megállapodást kötött 

 a)      a sportiskolai utánpótlás-nevelésben 

közreműködő sportegyesülettel és 

 b)      a szakszövetséggel és 

 c)      a központi sportigazgatásért felelős szerv 

szakmai szervezetével az utánpótlás-neveléssel 

kapcsolatos szakmai munka segítésére. 

5. 



 177. §. (3) A köznevelési típusú sportiskolai 

feladatot ellátó iskola (a továbbiakban: köznevelési 

típusú sportiskola) nem láthat el kötelező 

beiskolázási és felvételi feladatokat, továbbá 

biztosítania kell a köznevelési tanulmányok 

folytatását azok részére is, akik a nem megfelelő 

sporttevékenység, vagy nem megfelelő sportbéli 

fejlődés miatt a köznevelési sport iskolaára 

vonatkozó kerettantervi szabályok alapján végzett 

sportiskolai nevelésben-oktatásban nem vehetnek 

részt.  

6. 



7. 

 177. §. (4) A köznevelési típusú sportiskolára 

vonatkozó kerettantervi szabályozás alapján 

végzett oktatásba az a tanuló vehető fel, aki 

megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és 

fizikai képesség felmérési vizsgálat 

követelményeinek és – a sportágválasztás után – 

a sportági szakszövetség ajánlásával 

rendelkezik. 



 177. §. (5) A köznevelési típusú sportiskola a 

működéséhez szükséges – a sportegyesülettel, 

valamint az adott sportág szakszövetségével 

kötött megállapodás alapján nem fedezett – 

többletköltségeket a fenntartónak, állami 

fenntartó esetében az oktatásért felelős 

miniszter javaslata alapján a központi 

költségvetésnek kell biztosítania. 

8. 



A köznevelési típusú sportiskolák 

támogatásának feltételei: az ún. 

sportiskolai módszertani központokkal 

szemben támasztott további 

követelmények 



1.A jogi és tartalmi szabályozóknak való 

megfelelés (a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti 

köznevelésről, a 110/1012. (VI.4.) Korm. 

rendelet A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról, a 

Kerettantervi rendelet és a 20/2012. EMMI 

rendelet). 

 

2.Pontos és ellenőrizhető adatszolgáltatás. 



3.Szabályos, a határidőket pontosan betartó 

támogatáskezelés (támogatás-felhasználás és 

támogatás-elszámolás). 

 

4.Minden évfolyamon legalább egy osztály vagy egy 

osztálynyi tanuló beiskolázása (életkori 

szakaszonként értendő: alsó-, felső és 

középiskolai tagozat) a sportiskolai programba. 

(Megjegyzés: Beiskolázott létszámtól függetlenül 

évfolyamonként továbbra is csak egy osztály vagy 

osztálynyi tanulót támogatunk.)  



1. A 

5.Együttműködés megkötése 

 

a.a sportági (szak)szövetséggel akkor, ha az adott 

sportágból (korosztálytól függetlenül) legalább 10 

fő az adott sportágban leigazolt sportolóként 

tevékenykedik, továbbá 

b.azzal a sportegyesülettel és/vagy önálló jogi 

személyiségként működő szakosztállyal és/vagy 

önkormányzati sportiskolával, ahol legalább 10 fő 

(sportágtól függetlenül) leigazoltan sportol. 



6.Támogatás-felhasználás (verseny, edzőtábor stb.) 

csak azon sportágak esetében lehetséges, amelyek 

szerepelnek az iskola Helyi pedagógiai 

programjában (a Hpp-től eltérő sportág támogatása 

csak kérvény és egyedi elbírálás alapján merülhet 

fel). 

 

7. A sportválasztástól független rekreációs jellegű 

táborok finanszírozására csak korlátozott mértékben 

van lehetőség (télen sítábor, nyáron vízitábor), az 

intézmény éves támogatási keretének összesen kb. 

10%-áig.  



8. A sportiskolai program innovációjában történő 

aktív közreműködés (a sportiskolai program 

terjesztése helyi és területi szinten: az érdeklődő 

köznevelési intézmények, sportszervezetek 

tájékoztatása, fogadása stb.).  

 

9. Az adott támogatási időszak pénzügyi zárásához 

szükséges szakmai beszámoló elkészítése a 

megadott szempontok alapján.  



10. A sportiskolai program monitoringjával 

kapcsolatos adatszolgáltatás, és egyéb, a 

rendszer fejlesztését szolgáló kutatásban való 

közreműködés, továbbá a sportiskolai program 

kiértékelésével kapcsolatos beszámolási 

kötelezettség pontos, határidőre történő 

teljesítése. 



Evezés sportági fejlesztések 
 



EVEZÉS – TANTERV, MÓDSZERTAN 

• Tanterv                   

(1-12. évfolyamra írták, készítette: Ficsor László, 

Dulai Zsolt, Fáth András, Molnár Zoltán, Simon 

Tamás, Tarján Tamás, terjedelme:  83 oldal) 

• Nyomtatott módszertani anyag               

(1-12. osztályra készült el, készítette: Ficsor László, 

terjedelme: 47 oldal) 

• Digitális módszertani anyag (oktatófilm)            (1-

12. osztályra készült, készítette: Ficsor László, kb. 4 

órányi terjedelmű) 



AZ EVEZÉST VÁLASZTÓ 

SPORTISKOLÁK 

• A jelenlegi információink szerint négy sportiskola vette 
fel a sportági palettájára az evezést.  

• Ezek a közoktatási intézmények a következők: 

– Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és 
Sportiskolai Módszertani Központ (Győr) 

– Madách Imre Gimnázium (Vác) 

– Sugovica Általános Művelődési Központ (Baja) 

– Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és 
Mezőgazdasági-Gépészeti Szakképző Iskola (Baja) 

– de Budapesten több sportiskola is. 



LEHETŐSÉGEK, FELADATOK 
• A támogatott módszertani központok, illetve a nem 

támogatott, de sportiskolaként működő közoktatási 
intézmények szövetség által történő megkeresése 
(levél útján, személyesen), és a sportiskola sportági 
palettájának bővítése – a feltételek megléte esetén – 
az evezés sportággal. 

 

• A már jól működő evezős „műhelyek” keresik – 
szövetségi támogatással – a kapcsolatokat a 
támogatott és nem támogatott sportiskolákkal, illetve a 
környékükön működő iskolákat próbálják meggyőzni, 
hogy kapcsolódjanak be a sportiskolai rendszerbe.   



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET! 
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