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Tisztelt Képviselő Asszony!
Az Ön által feltett „Mindennapos testnevelés számokban?!” című írásbeli kérdésre — Balo g
Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
A nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény 27 . § (11) bekezdése meghatározza ,
hogy „az iskola a nappali rendszer ű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakma i
elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi eg y

A mozgás iránti igényt már gyermekkorban fel kell ébreszteni . A
Kormány stratégiai ügyként kezeli az ifjúság egészséges életre nevelését és a sportot . Ahhoz,
hogy egy nemzet egészségtudatos legyen, célirányos, jól átgondolt beavatkozásokra va n
szükség . Ennek érdekében született meg a mindennapos testnevelésr ől szóló döntés, amelyhe z
azonban elengedhetetlen a megfelel ő infrastruktúra biztosítása . Időről időre készülnek
felmérések a köznevelési intézményekben található tornatermek, tornaszobák hiányáról, a
meglévő k állapotáról, amelyek ráirányítják a figyelmet a rossz állagú épületek számára és
arányára, fűtésük, világításuk, felszereltségük korszerűtlenségére . Nyilvánvalóan hossz ú
évekbe telik, amíg sikerül kiváltani, felújítani a kor követelményeinek nem megfelel ő, rossz
állapotú épületeket, megszüntetni az egyes településeken mutatkozó tornateremhiányt . A
meglévő intézmények állapota, felszereltsége igen eltér ő , és indokolt az e téren mutatkoz ó
minőségi különbségek felszámolása . Többek között e szükségletet felismerve döntött a
Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program elindításáról, melyne k
keretében tornaterem-építési, tanuszoda-fejlesztési, valamint tanterem-b ővítési célokra 1 8
milliárd forint forrás került elkülönítésre a 2014 ., illetve a 2015 . évi központi költségveté s
terhére .
testnevelés óra keretében " .

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 következ ő táblázat a tornatermek, tornaszobák főbb adatait tünteti fel feladatellátási hel y
típusonként országos szinten . A területi bontás szerinti adatok jelenleg nem állna k
rendelkezésre, fontos azonban megjegyezni, hogy amennyiben az intézmény több típus ú
feladatot (pl . gimnázium és szakközépiskola) is ellát egy telephelyen, akkor az intézmény
tornaterme, tornaszobája egy feladatellátási hely típusnál jelenik meg, ezért az ellátottsá g
típusonként nem számítható .
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Tájékoztatom továbbá, hogy nem áll rendelkezésre pontos adat arról, hogy országos szinte n
hány betöltetlen testnevel ő tanári állás van a köznevelési intézményekben, ilyen irány ú
felmérés nem történt . Figyelemmel arra, hogy a megüresed ő pozíciók betöltése folyamatos, a z
esetleges országos felmérés adatai rövid id ő alatt aktualitásukat veszítik .
Tekintettel arra, hogy a mindennapos testnevelés fokozatosan minden évfolyamo n
bevezetésre kerül, további tornatermek, tornaszobák megépítésére lesz szükség, hiszen a
gyermekkorúak egészsége, és a mindennapos mozgásra történ ő nevelése mindannyiunk közös
érdeke.
Budapest, 2015 . április 24 .

Üdvözlettel :

Rétvári Bence
államtitkár

EMBERI ERŐ FORRÁSO K
MINISZTÉRIUMA
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k
Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő .,Mindennapos testnevelés számokban?!" című,
K/4322 . számú, írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
Budapest, 2015 . április 24 .
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