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Az 1881-ben alapított Magyar Torna Tanítók Egyesületének jogutódja a Magyar 

Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) érzékelve a magyar tanuló ifjúság 

drasztikusan romló egészségi állapotát és aggasztó életvitelét, kormányzati intézkedések 

hiányában civil szakmai szervezetként 1999 március 13-án a TF-en megrendezett. 

„Összefogás az ifjúság egészségéért, edzettségéért” 

elnevezésű országos szakmai konferenciáján, ─ az országban elsőként ─ stratégiai 

célként hirdette meg és tűzte zászlajára a mindennapos kötelező tanórai testnevelés 

bevezetését a közoktatásban. 
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Ezt a célkitűzést a konferencián jelenlévő Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter, 

valamint  Schmitt Pál MOB elnök előadásukban egyetértően támogatták.  

A konferenciát Orbán Viktor miniszterelnök levélben a következőképpen köszöntötte:”A 

fiatalok egészsége nem más mint jövőnk, a nemzet egészsége(…) ebben a testnevelő 

tanároknak elévülhetetlenek az érdemeik és kiemelt a felelősségük.” 

 

    A mindennapos kötelező  testnevelés bevezetésével 

 kapcsolatban Schmitt Pál MOB elnök az MTTOE 2000  

december 1-re összehívott közgyűlésén így nyilatkozott: 

 „Tisztelt Elnök Úr! Kérem írják rá arra a zászlóra Schmitt  

Pál nevét is, mert abszolút, százszázalékosan pártolom  

a mindennapos tanórai testnevelés megvalósítását”. 

 

Az MTTOE országos szakmai-módszertani konferenciáin és területi tagszervezeteinek 

rendezvényein népszerűsítette, fogadtatta el és készítette elő a kötelező mindennapos 

tanórai testnevelés törvénybe iktatását, és bevezetését a közoktatásban.  

Ennek eredményeként az MTTOE előkészítésében az Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) 

javaslatára és a Kormány előterjesztésében a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2000 

december 19-i határozata alapján a közoktatás 1-4 évfolyamain bevezetésre került a 

mindennapos tanórai testnevelés. ÓRIÁSI EREDMÉNY  

Sajnos, hogy a kormányváltást követően ezt a törvényt az Országgyűlés 2003.év június 

24-i ülésén, hatályon kívül helyezte, és háromra redukált kötelező testnevelési óra mellett 

bevezette a rémálomnak tűnő „ játékos egészségfejlesztő testmozgást”. 

Egyesületünk 1999-ik évi bátor kezdeményezésével és ezután több mint tíz éves kitartó 

szakmai felvilágosító, meggyőző munkájával járult hozzá ahhoz, hogy a 2010. évi 

kormányváltás után a Magyar Köztársaság Országgyűlése ismét törvényt alkotott a 

kötelező mindennapos tanórai testnevelésnek a bevezetéséről a közoktatásban.  

A törvénytervezettel kapcsolatos egyesületünk közgyűlésének véleményét, és módosító 

javaslatait a törvényalkotók elfogadták. Fontosabb módosító javaslataink voltak: 

 Töröljék a törvényből a”játékos egészségfejlesztő testmozgást” 

 Testnevelést csak testnevelő tanárok és szaktanítók taníthassanak 

 Hozzák létre az OM-ben az önálló testnevelési osztályt 

Véleményünk, javaslataink a törvénymódosításban megjelentek.  
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A Magyar Köztársaság 2011-ik évi CXC. sz. törvénye a Nemzeti Köznevelésről  

                                                             Hatályos: 2012. év szeptember 1-től 

Az Országgyűlés 2011 december 19-re virradó éjjel, hajnali 3 óra előtt néhány perccel 

névszerinti szavazáson 252 számú IGEN szavazattal, 62 NEM ellenében hagyta jóvá a 

Kormány a korábban több ponton módosított javaslatát. Az előterjesztésre nemet mondott 

Pokorni Zoltán az Országgyűlés oktatási bizottságának fideszes elnöke.  

A törvény értelmében minden iskola állami fenntartású lesz, a települési 

önkormányzatok azonban egyedi megállapodás alapján átvehetik azokat.  

A tankötelezettséget a törvény 18 évről 16 évre szállítja le, és pontosan meghatározza 

az egésznapos iskola feltételeit is, amely választható oktatási forma lesz. 

Az intézményekben pedagógus munkakörben dolgozók a heti teljes munkaidő (40 óra) 

nyolcvan százalékát (32 óra), azaz a kötött munkaidőt az intézményvezető által 

meghatározott feladatok ellátásával kötelesek tölteni.  

A törvény főbb testnevelési vonatkozásai 

27§(11) „Az iskola a nappali rendszerű oktatásban azon osztályokban ahol közismereti 

oktatás is folyik megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra 

keretében, amelyből legfeljebb heti két óra”, az a, b, c pontokban megjelölt 

tevékenységi formákkal váltható ki. 

(13) „A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör 

működését …….” 

97§(6) „A 27.§ (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai 

nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012  szeptember 1-jétől 

kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást kell 

kifutó rendszerben megszervezni.”   

61§(4) „A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik. A 

szaktanácsadók feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgy, vagy 

sajátos területen igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, 

szakmai fórumok szervezése.” 

A törvényből fakadóan egyesületünk tagszervezetei előtt álló közvetlen, aktuális feladat 

szakmai-módszertani segítségnyújtás az iskoláknak a mindennapos kötelező tanórai 

testnevelés hatékony megvalósítása érdekében. Ennek elméleti alapjait a MOB által 

támogatott ”Ajánlások az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására” 

MTTOE kiadványban összegeztük (2010 június), amit eljuttattunk tagszervezeteinkhez és 

a pályázó iskolákhoz is.  
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 A MOB támogatásával önálló jogi személyként működő MTTOE tagszervezeteinek 

mozgósításával megkezdte a Köznevelési Törvény hatályba lépése utáni helyzetre 

irányuló szervezési és oktatásmódszertani országos jellegű felkészítő munkáját. 

A mindennapos tanórai testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése a 

közoktatásban óriási eredmény, hatékony megvalósítása pedig az iskolafenntartók, a 

tantestületek és elsősorban a testnevelő tanári közösség számára óriási felelősség. 

Ennek a törvénybe foglalt társadalmi elvárásnak és kötelezettségnek kíván az MTTOE 

megfelelni azzal, hogy  

ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI PROGRAMOT 

indít, a törvény adta többletórákból fakadó oktatásmódszertani feladatok eredményes 

megvalósítása érdekében. 

A program eddigi állomásai: 
2011 szeptember 23. Békéscsaba 
Rendező. Békés Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete (BMTTE)  
Elnök: Laduver Ferenc 
 
2011 október 15. Budapest, TF 
Rendező: A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete  
Elnök: Prof. Istvánfi Csaba 
A tagszervezetek országos küldött közgyűlése. 
 
2011 november 11. Mór 
Rendező: MTTOE Mór városi szervezet 
Elnök: Molnár István 
 
2011 november 30. Győr  
Rendező: MTTOE Győr Városi Szervezete a MOB és a Megyei Pedagógiai Intézet 
támogatásával  
Elnök: Pozsgai Péter 
Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú város polgármestere, a MOB elnöke köszöntötte a 
tanácskozás résztvevőit 
 
2012 január 30. Bonyhád 
Rendező:MTTOE Tolna Megyei Szervezet 
Elnök: Schleider Géza 
 
2012 február 16. Százhalombatta 
A program következő tervezett állomása 
Rendező: Battai Testnevelő Tanárok Egyesülete  
Elnök. Hegedűs Roland 
Vezér Mihály polgármester köszönti a tanácskozás résztvevőit 
 
2012 március 13. Kiskunfélegyháza 
A program következő tervezett állomása 
Rendező: Kiskunfélegyházi Testnevelő Tanárok Városi Szervezete 
Elnök: Nikolicsné Szabó Erika 
Kapus Krisztián polgármester köszönti a résztvevőket 
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  A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) közel tizenkét éven 

keresztül kifejtett kudarcokkal teli szívós erőfeszítéseit végre siker koronázta mivel a 

Magyar Köztársaság Országgyűlése a  

CXC sz. 2011 december 19-i 

határozatával törvényt alkotott a mindennapos kötelező tanórai testnevelés 

bevezetéséről a közoktatásban. 

Tisztelt Elnök Asszony/ Elnök Úr! 

Kérem egyesületünk tagságát, a testnevelő tanárok nagy családját, és a tantestületek 

minden tagját, hogy élve ezzel a törvény adta óriási lehetőséggel segítsék elő a 

mindennapos tanórai testnevelés hatékony megvalósulását, hozzájárulva ezzel a 

tanulóifjúság egészséges, sportos életvitelének a kialakításához.  

Befejezésül említésre méltó a történelemnek az a furcsa játéka, amelyben Schmitt  Pál 

MOB elnökként 1999-től zászlóvivője, és támogatója volt a mindennapos tanórai 

testnevelés bevezetésének, majd tizenkét év elteltével 2011-ben köztársasági 

elnökként a Köznevelési Törvény aláírásával törvényerőre emelte azt.  

 

Tisztelt Kollégák! 

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete széleskörű társadalmi bázist 

teremtve az 1999-ben stratégiai célként meghirdetett mindennapos tanórai testnevelés 

törvénybe iktatását és bevezetését a közoktatásban 2011-ben elérte.  

GYŐZELEM! 
Ezúton fejezem ki köszönetem mindazoknak, akik közvetlenül, vagy közvetve a 

mindennapos kötelező tanórai testnevelés törvénybe iktatásához hozzájárultak. A 

hatékony megvalósítás érdekében eredményes munkát kívánva, 

                                                                                             szívélyes üdvözlettel:  

Budapest, 2012-01-17 

 

Dr. Szalay Piroska sk.                                                               Prof. Istvánfi Csaba sk. 

       MTTOE titkár                                                                               MTTOE elnök 

 

 

 

 

 


