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KÉRELEM 
Alulírott………………………………………… (szülő/gondviselő neve), ……………………………………………… 
(tanuló neve) ………………. osztályos tanuló törvényes képviselője kérem, hogy a 2021-2022-es 
tanévben gyermekemet heti kettő testnevelés óra látogatása alól felmenteni szíveskedjék. 
Órarend szerinti időpont/időpontok: …………………………………….. 
A tanítási órák időpontjában gyermekem felügyeletéről gondoskodom. 

A kérelem jogcíme  
Gyermekem egyesületi tagként sportszervezet keretei között szervezett edzéseken vesz részt: 

a) versenyszerűen sporttevékenységet folytat 

(tanévre vonatkozó versenyengedély és igazolás szükséges), 

b) amatőr sportszerződés alapján sportol 

(tanévre vonatkozó versenyengedély és igazolás szükséges), 

c) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytat 
(félévre érvényes egyesületi igazolás szükséges az edzés időpontjára vonatkozóan). 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

A kérelemhez mellékelem a jogcímnek megfelelő dokumentumo(ka)t: 
a) a tanévre érvényes versenyengedély másolatát, 

b) a sportszervezet által kiállított igazolást, 

c) a félévre érvényes heti két óra sporttevékenység időpontjának igazolását. 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

Szeged, 20…..………………………….. 

…………………………………………………… 
gondviselő aláírása 

 

 
A tanuló kérelemnek megfelelő felmentését 

engedélyezem  / nem engedélyezem. 

Szeged, 20…..………………………….. 
 
 

…………………………………………………… 
igazgató 

Tájékoztató a hátoldalon.  
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Tájékoztató 

A kérelmet a szülő (gondviselő) a tanév kezdetén tölti ki gyermekére vonatkozóan, ha a mindennapos testnevelés 
heti 2 órája alóli felmentését kéri. Kérjük, hogy a kérelemben jelölt igazolásokat, dokumentumokat előre kérjék 
meg az egyesülettől, és csatolják a kérelemhez. A kitöltött kérelmeket a tanév elején minél hamarabb, de 
legkésőbb 2021. szeptember 10. 8 óráig kell leadni a testnevelő tanárnak. Az óralátogatás alóli felmentésről az 
igazgató határozatban rendelkezik. Az igazgatói határozat kézhezvételéig a tanuló köteles minden testnevelés 
órán részt venni, előzetes szóbeli felmentés nem adható. 

Az alábbiakban olvashatják a két ide vonatkozó jogszabály szövegét, segítségként a feltételek ellenőrzéséhez. 

 

2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások 

27. § (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, 

azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos 

testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, 

műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói 

sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete 

által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel, 

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután 

szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással 

váltható ki. 

(11a) Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási 

intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon 

összevonva lehet megszervezni. 

(13) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportkör feladatait – az 

iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri 

foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente 

legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez 

kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel 

rendelkező szakember is vezetheti, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai 

továbbképzésben vett részt. 

 

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

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

XIII. FEJEZET 

AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

53. A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése 

141. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, az Nkt. 27. § (11)–(11a) 

bekezdésében foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani. 

(2) Amennyiben a tanuló – választása alapján – a mindennapos testnevelésből heti két testnevelés órát iskolai sportkörben 

történő sportolással vált ki, függetlenül attól, hogy az iskolai sportkör feladatait az iskolával kötött megállapodás alapján 

diáksport egyesület látja-e el, az iskola a tanulótól a két tanórai sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében sportköri 

tagdíjat nem szedhet. 


