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Az Ön által feltett „Támogatná-e az Emberi Erőforrások Minisztériuma а dovaglás órák
megtartását а mindennapos testnevelés keretében?” című írásbeli kérdésre –Balog Zoltán
miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom .

Ahogy az Ön előtt is ismeretes, а nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi СХС törvény
(továbbiakban : Nkt.) 27. § (11) bekezdése értelmében, azokon а napokon kell testnevelés órát
tartani, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik . А jogszabály а
kötelező iskolai úszásoktatás kapcsán engedi, hogy az úszás megszervezése érdekében az
ötbő l két órát összevonhassanak az intézmények .

А kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjér ől szóló 51/2012. (XII. 21 .) számú
EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) lehetővé teszi azt, hogy а mindennapos testnevelé s
keretében а lovaskultúra-oktatást megvalósítsák azok az intézmények, ahol az oktatásho z
szükséges feltételek rendelkezésre állnak . Az ismeretek oktatása csak lehetőség, nem
kötelezettség az intézmények számára . А szükséges feltételek itt azt jelentik, hogy elérhető
közelségben található olyan lovarda, amely alkalmasa tanulók fogadására és van megfelel ő
képzettségű szakember is .

А köznevelés rendszerében megvalósuló lovaskultúra-oktatás kapcsán korábban számo s
egyeztetés folyta lovas sport képviselőivel . А lovaskultúra kerettanterv megalkotása során а
szervezetek szakmai véleményét is figyelembe vettük . 2014-ben több tízmillió forint
nagyságrendű forrást biztosítottunk lovaskultúra oktatásra .

Minisztériumunk а rendelet megalkotásával lehetőséget biztosított а lovas ismeretek
oktatására, ezáltal támogatva annak bevezetését а köznevelési intézményekben.

Budapest, 2015 . január 13 .
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Kövér László úrnak ,
az, Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24 .) ООУ határozat 2. melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ikotity Istvá n
(LMP) országgyű lési képviselő „Támogatná-e az Emberi Erőforrások Minisztériuma а
lovaglás órák megíaтtаsát а mindennapos testnevelés keretében? "című K/2496. számú,
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . január 13 .
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