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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Ön szerint milyen szakmai kritériumok alapján válhat
egy utánpótlás-nevelő műhely sportakadémiává?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A 1656/2019. (XI. 21.) Korm. határozat szerint a Fidesz-kormány szándéka olyan sportakadémiai
rendszer  megvalósítása,  amely  elősegíti  a  minőségi  utánpótlás-nevelést  megalapozó
tehetséggondozást, sportszakmai felkészítést, versenyeztetést.

Azon túl, hogy a sportakadémia, mint elnevezés jól hangzik, és olyan közeget, szakmai hátteret
sejtet,  ami  más  utánpótlás-nevelő  műhelyben  nem  adott,  mi  igazolja  a  sportakadémiai  út
helyességét? Sportakadémiák már eddig is szép számmal alakultak Magyarországon. Sőt, központi
sportakadémiák  is,  úgymint  Nemzeti  Kézilabda  Akadémia,  Nemzeti  Kosárlabda  Akadémia.  A
nagyrészt  közpénzből,  TAO-támogatásokból  működő  labdarúgó  akadémiákból  pedig  annyi,
amennyi  a  világon  sehol.  Azonban  a  fent  említett  kormányhatározatot  olvasva,  értelmezve  azt
láthatjuk,  hogy az  ezekben az  akadémiákban végzett  sportszakmai  munka nem segítette  elő  „a
minőségi  utánpótlás-nevelést  megalapozó  tehetséggondozást,  sportszakmai  felkészítést,
versenyeztetést”.

Nagy Zsoltnak,  a  Puskás  Ferenc  nevét  viselő  felcsúti  fociakadémia  nevelésének  válogatottbeli
bemutatkozása (39 eladott labda a Wales ellen 2-0-ra elveszített mérkőzésen) kellett ahhoz, hogy
rádöbbenjen a  Fidesz-kormány arra,  ami  amúgy is  köztudott?  Most  vették  csak észre,  hogy az
utánpótlás-neveléssel baj van? Öcsi bácsi vajon mit szólt volna, ha látta volna a produkciót? "Kis
pénz - kis foci"?

Pedig  a  Felcsúti  Utánpótlás  Nevelésért  Alapítvány  2011  és  2018  között  22.400.000.000  forint
adományt és 23.000.000.000 forint közpénzt kapott TAO-támogatás formájában. A befektetett pénz



mennyisége és az elért sportszakmai eredmény finoman fogalmazva sem áll arányban egymással.
És ez sajnos országszerte megfigyelhető jelenség. A társadalom egyre nagyobb része ezért gondolja
úgy,  hogy  nem  szabad  több  pénzt  a  TAO-s  látványsportágakba  ölni.  Egy  ponton  túl  ugyanis
kontraproduktív annak mennyisége. És a fociban ezen a ponton már régen túl vagyunk. 

A fociakadémiák hatékonyságával bőven akadnak gondok. Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó
Szövetség elnöke is kritizálta már őket azért, hogy nem kerül ki azokból megfelelő mennyiségű és
minőségű játékos.

A sportszakmai  eredménytelenségen  kívül  azonban  más  problémák  is  vannak.  Kemény Dénes,
háromszoros olimpiai  bajnok vízilabda szövetségi kapitány szerint az is  a  baj  a  sportakadémiai
modellel, hogy „azok a családok, amelyek pólózni viszik a gyerekeiket, többségében olyan háttérrel
rendelkeznek,  hogy nem szívesen látnák a  még oly tehetséges  csemetéjüket  sem 8–10 hónapig
bezárva egy, az iskolai oktatást kevésbé szem előtt tartó intézményben”. Feltételezhető, hogy ez a
többi sportágban sincs másként.

Tisztelt Miniszter Úr!

Orbán Viktor miniszterelnök úr Önt felhívta arra, hogy tegyen javaslatot a sportakadémiai rendszer
részletszabályainak  kidolgozására,  továbbá  arra  is,  hogy  vizsgálja  meg,  és  tegyen  javaslatot  a
kidolgozott  szabályrendszernek  megfelelő  sportszervezetek  körére,  és  a  kiválasztott
sportszervezetekkel kössön megállapodásokat. A kormányhatározatnak megfelelően Ön elsőként a
kosárlabda, a kézilabda és a labdarúgás sportakadémiai rendszerét dolgozta ki.

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérdezem Miniszter Urat:

Ön  szerint  milyen  szakmai  kritériumok  alapján  válhat  egy utánpótlás-nevelő  műhely  államilag
elismert sportakadémiává?

Kik azok az emberek, akik a három sportágban segítették Önnek meghatározni,  hogy milyen a
minőségi élutánpótlás-nevelést megalapozó tehetséggondozás, a minőségi sportszakmai felkészítés
és a minőségi versenyeztetés?

A kisvárdai Várda Sport Egyesület, amelyik még a saját első osztályú csapata számára sem képes
játékost nevelni, és ahol nemcsak a felnőtt csapatban, hanem lassan már az utánpótlásban is több
külföldi játszik, mint magyar, hogy tudta teljesíteni az Ön által javasolt szakmai kritériumokat?

A nagy hagyományokkal  és  sok  gyerekkel  rendelkező  megyeszékhelyek  csapatai,  mint  például
Kaposvár, Nyíregyháza, Pécs, vagy az éppen a budapesti Újpest hogyhogy nem tudta teljesíteni az
Ön által javasolt szakmai kritériumokat?

Az államilag elismert sportakadémiáktól milyen konkrét, eredményességbéli javulást vár el? Van
egyáltalán ilyen célkitűzés vagy elvárás a sportakadémiákkal szemben, vagy csak a forráselosztás
központosítása a cél?

Lesz-e  egységes  kritériumok  alapján  történő  teljesítményértékelés  az  államilag  elismert
sportakadémiákban?

Várom megtisztelő, minden feltett kérdésre kiterjedő szakmai válaszát.
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dr. Steinmetz Ádám
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