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A Sportiskolai program 
jogi szabályozása:

• 2011. évi CXC. törvény 
a Nemzeti köznevelésről

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
a nevelési oktatási intézmények

működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról



A program tartalmi szabályozása:

• 110/2012. (VI. 4.) 
Kormányrendelet

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 
bevezetéséről és alkalmazásáról

• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
72. szakasz 

Sportiskolai 
nevelés-oktatásra 

vonatkozó szabályok
177. § (1) – (5)



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:



(1) 
a) az iskola összes évfolyamán 

beépíti a helyi tantervébe 
a miniszter által 

a sportiskolák részére kiadott,
testnevelés és sport

műveltségterület tantervét,



b) az iskola pedagógiai munkája,
sporttevékenységeinek 

szervezése során alkalmazza 
az adott sportág országos 

sportági szakszövetsége vagy 
országos sportági szövetsége 
által (a továbbiakban együtt: 

szakszövetség) jóváhagyott és az iskola 
által szabadon választott sportágak 

sportági tanterveit, 



c) az általános iskola 
alsó tagozatán

beépíti a helyi tantervébe 
a miniszter által kiadott 

küzdelem és játék, 
továbbá a sportágválasztó

kerettanterveket,



d) az általános iskola 
felső tagozatán

beépíti a helyi tantervébe 
a miniszter által kiadott

küzdelem és játék,
továbbá a tanulásmódszertan és

sporterkölcstan kerettanterveket,



e) a középiskolai tagozaton beépíti a 
helyi tantervébe a miniszter által 

kiadott tanulásmódszertan és
sportetika, továbbá 

a következő sportelméleti
kerettanterveket: 

sporttörténet, testnevelés-elmélet, 
edzéselmélet, sportági ismeretek, 

sportpszichológia, sport és szervezetei, 
sportegészségtan. 



(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.



(3) A köznevelési típusú sportiskolai feladatot 
ellátó iskola 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 
iskolára vonatkozó kerettantervi szabályok 

alapján végzett sportiskolai nevelésben-
oktatásban nem vehetnek részt. 



(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.



(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.



A köznevelési típusú sportiskolák
támogatásának feltételei:

az ún. sportiskolai 
módszertani központokkal

szemben támasztott további
követelmények



1. A jogi és tartalmi szabályozóknak való 
megfelelés .

2. Pontos és ellenőrizhető 
adatszolgáltatás.

3. Szabályos, a határidőket 
pontosan betartó 

támogatáskezelés (támogatás-
felhasználás és -elszámolás).

4. Minden évfolyamon legalább egy 
osztály vagy egy osztálynyi tanuló 

beiskolázása (életkori szakaszonként 
értendő: alsó-, felső és középiskolai 

tagozat) a sportiskolai programba.



5. Együttműködés megkötése
a) a sportági (szak)szövetséggel akkor, 

ha az adott sportágból (korosztálytól 
függetlenül) legalább 10 fő az adott 

sportágban leigazolt 
formában versenyez, továbbá

b) azzal a sportegyesülettel vagy 
sportvállalkozással vagy önkormányzati 

sportiskolával, ahol legalább 10 fő 
(sportágtól függetlenül) leigazoltan 

sportol.



6. Támogatás-felhasználás (verseny, 
edzés ,edzőtábor) csak azon sportágak 

esetében lehetséges, amelyek 
szerepelnek az iskola Helyi pedagógiai 

programjában.
7. A sportválasztástól független 

rekreációs jellegű táborok 
finanszírozására csak korlátozott 

mértékben van lehetőség az 
intézmény éves támogatási keretének 

összesen kb. 10%-áig. 



8. A sportiskolai program 
innovációjában történő aktív 

közreműködés (a sportiskolai program 
terjesztése  területi szinten: 

az érdeklődő iskolák és 
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.



Irányelvek a támogatási rendszer 
átalakításához:

• Az országos területi 
lefedettség kiépítése (minden 

megyeszékhely és megyei jogú 
város).

• A teljes köznevelési vertikumon 
történő végighaladás lehetőségének 

biztosítása (1-12/13. évfolyam).



• A korosztályonkénti minimum 
beiskolázási létszám (egy osztálynyi 

tanuló) beiskolázása a sportiskolai 
programra.

• A sportcélú állami támogatás 
korosztályonkénti (1-4., 5-8. és 9-
12/13. évfolyam) differenciálása. 

• Az állami támogatások szabályszerű 
felhasználása, és az elszámolások 

pontos és határidőre történő 
végrehajtása. 



• A tanulmányi előmenetel 
folyamatos fejlesztése, 

szinten tartása 
(kompetenciamérések, 

érettségik, felvételik).  
• A sport(ági) képzés 

színvonalának folyamatos 
fejlesztése 

(versenyeredmények)  
• Az egyértelmű vezetői és 

szakmai elkötelezettség.



A 2013-14. tanévtől 
életbe lépő változások 
a Sportiskolai program 
keretében támogatott 

köznevelési típusú 
sportiskolai módszertani 

központok sportcélú állami 
támogatásának 

felhasználásával kapcsolatban:



• A korábbi évekhez és 
a 2012. évi forrásokhoz 

képest 
(ami évi kb. 300 M Ft volt) 

a 2013. költségvetési évben 
kb. 235 milliós támogatási 

keret áll rendelkezésére 
a Sportiskolai programnak.



• A korábbi 54 intézménnyel szemben 
56 intézményt támogatunk 2013 

szeptemberétől, és eggyel többet, 
57-at a 2014-15. tanévtől.

• A 2012-13. tanévben kb. 9 800 
tanulót tudtunk támogatni 30 ezer 

forintos egységes normatívával. 
2013-14. tanévtől kb. 9 000 tanulót 

tudunk támogatni differenciált 
normatívával. 



Intézménytípus 
és iskolafok

Évfolyam Státus Támogatási 
összeg

Megjegyzés

Általános iskola 
alsó tagozat

1-4.

Alap-
támogatás

15 000 
Ft/fő/év

Az eddigi támogatás 
50 %-a.

Általános iskola 
felső tagozat

5-8.

Normál-
támogatás

30 000 
Ft/fő/év

Maradna az eddigi 
támogatás mértéke.

Középiskola: 
gimnázium, 

szakközépiskola 9-14. 

Kiemelt 
támogatás

45 000 
Ft/fő/év

50 %-kal növelt 
támogatási összeg.

A támogatás 2013 szeptemberétől 
a következőképpen változik:



• Az általános iskola alsó tagozatát a 
továbbiakban nem támogatjuk, 

kivéve azokat a sportiskolákat, ahol 
az úszósportok, a tornasportok, 

továbbá a jeges sportok 
a választott sportági körben 
megtalálhatók, és általában 

tanuszodával rendelkeznek. Így 
összesen 18 általános iskolában 

támogatjuk és 15-ben nem az 1-4. 
évfolyamon tanuló kisgyermekeket                      

2013 szeptemberétől.



0,00 Ft 15,00 Ft 30,00 Ft 45,00 Ft

1-4. évfolyam

5-8. évfolyam

9-12. (13.) évfolyam

ezer

közismeret

sport

A korosztályonkénti differenciált támogatás 
felhasználási jogcímeiben és arányaiban 

előtérbe kerül és erősödik a sport(ági) képzés:



Évfolyam Köznevelési és szakképzési 
feladatok

Sport(ág)fejlesztési 
feladatok

Megjegyzés

1-4.  A felmerülő 
felzárkóztatási és 
tehetséggondozási 
feladatokat a normál 
nevelési-oktatási 
keretek között kell 
megoldani.

 mozgáshoz és sporthoz 
szoktatás

 általános motorikus 
képességfejlesztés 

 tudatos 
sportágválasztás 

 többlet úszásoktatás

A 15 ezer forintos 
támogatást csak a 
sportfejlesztési 
feladatokra lehet 
felhasználni.

5-8.  felzárkóztatás
 tehetséggondozás

 sportági képzés 
(edzések, edzőtáborok, 
versenyek)

 többlet úszásoktatás

A 30 ezer forint 50 
%-át köznevelési, a 
másik felét a 
sportfeladatokra 
kell fordítani.

9-12. (13.)  felzárkóztatás
 tehetséggondozás
 sportelméleti 

tantárgyak tanítása

 sportági képzés 
(edzések, edzőtáborok, 
versenyek)

 többlet úszásoktatás

A 45 ezer forint 
1/3-át a 
köznevelési-, 2/3-át 
a sport feladatokra 
kell költeni. 

Felhasználási jogcímek korosztályonként: 



Az ún. kiemelt 
sportiskolai státusz 

létrehozása úgy 
történt, hogy a 

sportiskolaként is 
működő középiskolák 
támogatását növeljük 

meg szigorúbb 
követelmények 

mellett. 



Az kiemelt sportiskolai módszertani 
központok elindításának célja a tudatos 

sportolóvá és sikeres sportemberré 
nevelés. Ezért koncentrálni szükséges 

a (sport)szakmai és 
a pénzügyi forrásokat 
az utánpótlás-nevelés 

hatékonysága és eredményessége 
érdekében. 

A kiemelt sportiskolai módszertani 
központok (csak középiskola) sportszakmai

és pedagógiai feladatai a következők: 



• Az érdeklődő iskolák, szövetségek, 
sportegyesületek vagy egyesületi 

jellegű sportiskolák, 
iskolafenntartók és 

iskolaműködtetők szakmai 
tájékoztatása, a sportiskolai 

rendszer bővítésének szakmai 
segítése érdekében, regionális 

(területi) szintű szakmai 
konferenciák és továbbképzések 
szervezése tanévenként legalább 

egy-egy alkalommal.



• A sportcélú állami támogatások 
felhasználásának aránya 

kb. 1/3-2/3 %-os megosztása 
a nevelés-oktatás-szakképzés

(iskolai feladatok) és 
a sportági fejlesztés 

(egyesületi feladatok) között. 
• A kiemelt sportiskola választott 

sportágainak száma minimum öt, és a 
választott sportágak legalább 80 %-a 

(4 sportág) olimpiai sportág. 



• Az élsportoló fiatal 
számára (legalább a 

korosztályos válogatott –
Héraklész program szinttől 

felfelé) egyedi tanrend 
biztosítása.

Igény esetén közép- és 
felsőfokú okj-s sportszakmai 

szakképzettség(ek) 
megszerzési lehetőségének 

biztosítása.



• A sportiskolai tanulók tantárgyi 
tehetséggondozásának  és 

felzárkóztatásának, 
az érettségire és

továbbtanulásra történő 
felkészítésének szükség szerinti 

folyamatos biztosítása,      a 
huzamosabb ideig távollévő (edzőtábor, 

hazai és nemzetközi versenysorozat) 
sportoló tanulók számára elektronikus 

konzultációs lehetőség felkínálása.



• Amennyiben a 
sportiskolai tanulók 

igénylik, biztosítja (vagy 
biztosítani tudja más 

kollégiumban) a 
kollégiumi ellátást.

• A sportiskolai tanulók 100 
%-a leigazolt sportolóként 

vesz részt szövetségi 
versenyrendszerekben. 



• A sportiskolai tanuló –
csapatsportág esetén a 
választott sportágában 

minimum megyei I. osztályú 
bajnoki rendszerben;

egyéni sportágban a sportági 
országos korosztályos 
bajnokság és a hozzá 

kapcsolódó felmenő rendszerű 
versenyeken vesz részt. 



• A sportiskolai tanulók 
egyéni nyomon követésében 

(tanulmányi előmenetel és 
sportkarrier) szorosan 

kooperál a sportiskola, mint 
köznevelési intézmény és az 

együttműködő 
sportegyesület vagy 

egyesületi jellegű 
sportiskola, amit 

kölcsönösen regisztrálnak is. 



• A kiemelt sportiskolákkal 
együttműködési megállapodás 

alapján működő sportegyesületek 
vagy egyesületi jellegű 

sportiskolák edzői 
munkakörben dolgozó 

sportszakemberei szakedzői 
végzettséggel vagy testnevelő tanári 

és középfokú sportedzői 
végzettséggel és szakképzettséggel 

rendelkeznek. 



• A kiemelt sportiskolai módszertani 
központ – a választott sportági kör 

tekintetében – rendelkezik a sportági 
(szak)szövetség által megfogalmazott 

minimális infrastrukturális- és 
tárgyieszköz-feltételrendszerrel, 

• vagy ezek biztosítása érdekében 
használati szerződést (vagy 

együttműködési megállapodást) köt 
önkormányzattal, sportegyesülettel, 

egyesületi jellegű sportiskolával vagy 
sportvállalkozással. 



A fenti feltételi kritériumok jóval 
szigorúbbak a jelenleg támogatott 

sportiskolákéhoz képest. 
A kiemelt sportiskolákkal 

szemben támasztott szigorúbb 
követelmények a minőség 

irányába hatnak. A kiemelt 
sportiskolai státust – ahogy az egyéb 

támogatott sportiskolai „pozíciót” is –
minden évben felülvizsgáljuk, és 

döntünk a támogatás folytatásáról és 
mértékéről. 



Garanciák:
• Szigorúbb ellenőrzési és minősítő 

rendszer bevezetése. 
• Intenzívebb 

intézménylátogatási terv 
megvalósítása, együttműködve a 

sportági (szak)szövetségekkel. 
• A 2012-ben elindított monitoring 

rendszer általános bevezetése. 
• Intenzívebb és hatékonyabb 

továbbképzési rendszer kiépítése 
és működtetése.



KÖSZÖNJÜK 
MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


