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Az Ön által feltett „Mely iskolákban megoldott a tornatermi testnevelési óra, és melyekbe n
nem?” című írásbeli kérdésre – Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alábbi válasz t
adom .

A Kormány alapvet ő céljai közé tartozik, hogy a mindennapos testnevelés keretében minden
gyermek megfelelő körülmények között sportolhasson Magyarországon .

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban : Program) a
leghátrányosabb helyzetű térségekben élő gyermekeknek is igyekszik segíteni, akiknek a
program nélkül lehet őségük sincs a kitörésre. További cél, hogy az agglomerációba n
tapasztalható gyereklétszám-növekedéshez megfelel ő infrastruktúra álljon rendelkezésre .

A Kormány 1086/2014 . (II .28 .) határozatában kijelölte a -köznevelési infrastruktúra-b ővítő
beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem megvalósításához kapcsolódó Program
kereteit . A Program végrehajtási feladatairól az 1523/2015. (VII.31 .) Korm. határozat
rendelkezik .

A Kormány kiemelt szándéka, hogy olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és
tanuszodák létesüljenek, amelyek hosszú távon szolgálják az adott település köznevelési
feladatainak ellátását, valamint hiánypótló beruházásként valós problémák megoldásár a
koncentrál. A Program mindhárom részére évente 3-3-3 milliárd forint áll rendelkezésre a
költségvetésben .

A tornaterem fejlesztések esetében a Program megvalósítás els ő ütemében 25 településen
(Dabas, Konyár, Andocs, Bogyiszló, Görgeteg, Nagyberény, Báránd, Nagyrábé, Szomód ,
Jászfelsőszentgyörgy, Dunaalmás, Zichyúj falu, Tiszatarján, Erd, Pázmánd, Sárrétudvari ,
Szerep, Gárdony, Kaba, Kistarcsa, Nyírbogát, Tiszab ő , Hej őpapi, Csanádpalota, Erk) 3 db
tornaszoba, 14 db „A”, 5 db „B”, 3 db „C” típusú tornacsarnok építés el őkészítését végzi a
Nemzeti Sportközpontok .

A fejlesztések célja egyrészt a hátrányos és halmozottan hátrányos területeken a köznevelé s
infrastruktúra-fejlesztés alapvet ő feltételeinek biztosítása, másrészt a megnövekedet t
gyermeklétszám miatt szükségessé váló, hiánypótló jelleg ű ingatlanfejlesztés és -bővítés .



Tájékoztatom, hogy a Köznevelés-statisztikai adatgy űjtés adatai alapján 14 273 feladatellátás i
helyen 6106 nevelési-oktatási intézmény működik jelenleg országos szinten. A tornatermek
száma 4408, a tornaszobáké 4297, a sportpályák száma pedig 4011 . A megfelelő
tornateremmel nem rendelkező köznevelési intézmények fenntartói egyéni megállapodásoka t
kötnek a településen található, megfelel ő infrastruktúrával rendelkező intézményekkel, civil
szervezetekkel, sportegyesületekkel annak érdekében, hogy a jelenleg tornateremmel ,
tornaszobával nem rendelkező iskolák is megfelelő körülmények között tudják megtartani a
testnevelés órákat .

A következő táblázat a tornatermek, tornaszobák főbb adatait tünteti fel feladatellátási hely
típusonként országos szinten . A területi bontás szerinti adatok jelenleg nem állnak
rendelkezésre, fontos azonban megjegyezni, amennyiben az intézmény több típusú feladato t
(pl . gimnázium és szakközépiskola) is ellát egy telephelyen, akkor az intézmény tornaterme ,
tornaszobája egy feladatellátási hely típusnál jelenik meg, ezért az ellátottság típusonként ne m
számítható .

Megnevezés
Intéz-

ménye k
száma

Feladat-
ellátási helyek

száma

Torna-
termek
száma

Torna-
szobák
száma

Óvoda 2 830 4 545 498 1 936
Általános iskola 2 303 3 621 2 412 1 520

Szakiskola 428 683 143 92
Speciális szakiskola 116 155 19 24
Gimnázium 615 883 447 25 8
Szakközépiskola 665 942 401 240
Alapfokú művészetoktatás 692 2 810 462 46

Kollégium 426 529 17 163
Fejlesztő nevelés-oktatás 85 105 9 18

Tájékoztatom továbbá, hogy alternatív megoldásként kidolgozásra és összegy űjtésre kerültek
olyan testnevelés órákon alkalmazható játékok és mozgási formák módszerei, amel y
foglalkozások megtarthatóak kisebb helyiségekben, termekben is . Így a tornateremmel, illetve
tornaszobával nem rendelkező köznevelési intézményekben is lehetőség nyílik testnevelé s
órák megtartására, amely ideiglenes megoldást jelent a szükséges infrastruktúra megépítéséig .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Oláh Lajos
(független) országgyűlési képviselő „Mely iskolákban megoldott a tornatermi testnevelési

óra, és melyekben nem?” című , K/8745. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat .
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