
A Közgyűlés  

Egyesületünk életében jelentős állomás volt a 2002 december 7-i közgyűlésünk, amelyet jelenlétével 

megtisztelt dr. Jánosi György úr, a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter és dr Jávor András úr, az 

"Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja" igazgatója. Bátorításunkra a közgyűlés úgy 

határozott, hogy a Programmal együttműködési megállapodást kötve elősegítjük az abban foglalt 

testkultúrális célok megvalósítását. A közgyűlés határozatot hozott arról is, hogy 2003 augusztus 28-

29-én Gyulán, két napos szakmai-módszertani konferenciát rendezünk. 

A gyulai konferencia megrendezésére szervező bizottság alakult, amelynek Budapesten Gyenge 

József, az egyesület titkára, Gyulán Prohászka Zsolt a Békés megyei szervezet elnöke volt a vezetője 

A területi tagszervezetek vezetői pedig a helyi szervezést irányították, valamint az utaztatás 

feltételeit teremtették meg. 

A közoktatási törvény módosítása 

A beszámolási időszakban a vezetési feladatok közül kiemelkedett a közoktatási törvénymódosítás 

vitájában való részvétel. Köztudott, hogy az iskolai testneveléssel kapcsolatos irányítási, vezetési 

feladatokat a mindenkori közoktatási törvény határozza meg, a részletek pedig a Nemzeti 

Alaptanterv szerint az iskolafenntartó önkormányzatok által jóváhagyott, iskolai pedagógiai 

programokban, illetve a helyi tantervekben jelennek meg.  

A törvény kötelmei, előírásai közül számunkra legfontosabb a testnevelési órák heti óraszámának a 

meghatározása. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX számú, többször módosított törvény 52.§ (10) 

bekezdése, a 2000. évi CXLV. számú, a sportról szóló törvényből fakadóan előírta 1-4 évfolyamokon a 

heti 5 kötelező testnevelési órát. Ez a törvény lehetőséget adott a mindennapos tanórai testnevelés 

bevezetésére a 6-10 éves korosztály számára. Jelentős számú iskola élt ezzel a lehetőséggel. A 2003. 

év tavaszán társadalmi vitára bocsátott OM törvénymódosító javaslat többek között arra irányult, 

hogy: 

 az 1-4. évfolyamokon a hatályos törvényben előirt heti 5 testnevelési óra heti 3 órára 

csökkenjen, és helyette kerüljön bevezetésre az egészségfejlesztő testmozgás 

 a diplomás testnevelő tanárok megfelelő életkorspecifikus pedagógiai-pszicholgiai és 

oktatásmódszertani képzettség hiányában ne oktathassanak az 1-4. évfolyamokon 

A törvénymódosítás előkészítése során a módosítás fenti tételeit elutasító álláspontunkról levélben, 

tájékoztattuk dr. Magyar Bálint oktatási miniszter urat A levélben - amelyre választ nem kaptunk - 

külön hangsúlyt helyeztünk a testnevelő tanároknak a 6-10 éves korosztály képzésére vonatkozó 

felkészültségének a bizonyítására, valamint a testnevelési órák számának csökkentését kompenzálni 

szándékozó egészségfejlesztő testmozgás kritikájára. 

Idézem a törvénymódosítással kapcsolatos összefoglaló álláspontunkat: "Egyesületünk véleménye 

szerint az OM-nek ez a törvénymódosító javaslata szakmailag átgondolatlan, konfúz. az ifjúság 

egészséges életre nevelése szempontjából felelőtlen és káros." Annak érdekében, hogy az OM 

módosító javaslatát az Országgyűlés ne emelhesse törvényerőre törvénymódosító indítványt 

készítettünk elő, amelyet Bakonyi Tibor (MSZP) előterjesztésében a Parlament Ifjúsági és 



Sportbizottsága a 2003. május 14-i ülésén megtárgyalt. A módosító képviselői indítvány a 

következőkre irányult: 

 az 1-4. évfolyamokon ne csökkenjen a testnevelési órák száma 

 az 5-12. évfolyamokon a heti 2,5 óra növekedjék heti 3 órára, 

 a diplomás testnevelő tanárok továbbra is oktathassanak az 1-4 évfolyamokon, mindennemű 

szakmai továbbképzési kötelezettség nélkül 

A Bizottság kormánypárti és ellenzéki képviselői erős kritikával illették az OM törvénymódosító 

javaslatát és egyhangúlag támogatták Bakonyi Tibor következő módosító indítványát: 

"A Kt. Új (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(8) Szakrendszerű oktatásban a tanár - a testnevelő tanári szakképzettséggel rendelkező 

pedagógusok kivételével - akkor taníthat, ha legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy 

szakirányú továbbképzés keretében történő felkészülés keretében elsajátította a hat-tizenkét éves 

korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az 

eredményes felkészítéshez szükséges módszereket.' (vastag szedés az új szövegrész) Indoklás: "Az e 

körbe tartozó "képző" intézmények tanterveiben (tanítóképző, tanárképző, TF) a 6-12 éves 

korosztályra vonatkozó pedagógiai, lélektani fejlődés-lélektani ismeretek azonosak. Különbség: a 

tanárképzésben az életkor-specifikus pedagógiai - pszichológiai ismereteket a hallgatók szélesebb 

összefüggésben sajátítják el. A testnevelés tanításának a módszereit a jelzett korosztálynál (6-12 

év) az érintett iskolafokon a tanítási gyakorlat keretében szerzik meg a tanár-jelöltek. Ezért a 

testnevelő tanár pedagógusok itt megkívánt tudásszintje már adott, pozitív megkülönböztetésük 

Indokolt."  

A törvénymódosítás viharos bizottsági vitájának számunkra egyedüli pozitív eredménye az lett, hogy 

a törvény nem tiltott el bennünket hivatásunk gyakorlásától a közoktatás 1-4. évfolyamain, mivel az 

Országgyűlés az előzőekben idézett képviselői módosító indítványt elfogadta. Ugyanakkor az 

Országgyűlés 2003 június 24-i ülésén a következő határozatot hozta: .A mindennapos testmozgás a 

helyi tantervben meghatározott legalább heti 3 testnevelési óra és a játékos testmozgás keretében 

valósul meg." Ez a határozat a 6-10 éves korosztály számára a hatályos törvényben elrendelt 

mindennapos tanórai testnevelést (5 óra/hét) hatályon kívül helyezte és ezzel az ifjúság egészséges 

fejlődését korlátozta.  

Szakmai-módszertani konferencia 

A 2002. december 7-i közgyűlés határozata alapján a Magyar Testnevelő Tanárok Országos 

Egyesülete (MTTOE) és a Békés Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete közös rendezésben 

"Testnevelő Tanárok az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja Sikeréért" elnevezéssel, 

közel 1000 fő részvételével ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIÁT rendezett Gyulán, 

2003. augusztus 28-29-én, amelynek keretében a Népegészségügyi Program és az MTTOE 

együttműködési megállapodást kötött. Ez a konferencia lényegében egyesületünk reakciója volt a 

módosított közoktatási törvénynek a testnevelés tanítását hátrányosan érintő hatására A 

konferenciát Dr. Pelcsinszki Boleslav a Békés Megyei Képviselő testület alelnöke nyitotta meg. A 



konferencia házigazdái voltak Varga Zoltán a Békés Megyei képviselő testület elnöke és Dr. Perjési 

Klára Gyula város polgármestere, aki a vendéglátó város nevében köszöntötte a résztvevőket. 

A konferencia dr. Hajnal Lajosnak a Békés Megyei Humán Fejlesztési Központ igazgatójának az 

elnökletével, dr. Kishegyi Júliának, az Országos Egészségfejlesztési Intézet főosztályvezetőjének és 

prof dr. Istvánfi Csabának, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete elnökének nyitó 

előadásával kezdte meg munkáját. A konferencián többek között felszólalt  

 Gyurcsány Ferenc, miniszter. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium  

 Dr. Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke 

 Arató Gergely a Magyar Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottság tagja  

 Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke  

 Dr. Dobos Krisztina, a Közoktatási Modernizációs Kuratórium elnöke  

 Dr. Nyerges Mihály, a Semmelweis Egyetem -TSK (TF) dékánja  

 Készei Sándor, a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete elnöke  

 Monspart Sarolta, az Országos Egészségfejlesztési Intézet osztályvezetője  

 Dr. Somhegyi Annamária, az ESZCSM főtanácsosa  

 Dr. Bihari Ágnes, főorvos, Országos Egészségfejlesztési Intézet  

 Dr. Mérey Ildikó, a "Józan élet" Egészség és Családvédő Szövetség alelnöke  

 Deák György, iskolaigazgató, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke  

 Mezei József, vezető testnevelési szaktanácsadó, Fővárosi Pedagógiai Intézet (FPI)  

 Ónodi Szabolcs, iskolaigazgató, a MTTOE alelnöke  

 Bútor Klára, a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács tagja  

 Dubecz József, Semmelweis Egyetem TSK (TF) mestertanár  

 Borbáth István, a romániai társszervezet elnöke (Csíkszereda)  

 Dr. Jakabházy László, Semmelweis Egyetem TSK (TF) docens  

 Kralovánszky Zsuzsanna, Semmelweis Egyetem TSK (TF) hallgató  

 Zsíros Tibor, kosárlabda mesteredző  

 Szabóné dr. Kállai Klára, pszichológus  

 Varga András, iskolaigazgató, a MTTOE Főváros VIII ker. szervezet elnöke  

 Tatár András, Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium osztályvezető  

 Medovárszky János, testnevelő tanár, Magyar Olimpiai Akadémia  

 Szekeres Pál GYISM helyettes államtitkár, (előadását távollétében Prohászka Zsolt olvasta 
fel).  

A konferencia másnapján módszertani sportbemutatóra került sor, amelynek keretében a 

mozgássérült tanulók sportbemutatót tartottak. Színvonalas szabadidős programok (éjféli 

választmányi ülés, éjszakai fürdés, tűzijáték, stb.) járultak hozzá a kellemes közérzethez. 

 


