
eredeti közlemények

4 népegészségügy / 92. évfolyam 1. szám (2014)

Somhegyi Annamária

Összefoglalás: A mozgásszegény életmód okozta nem-fertőző krónikus betegségek jelentős, és növekvő 
egészség-veszteséget és korai halálozást eredményeznek, emiatt egyre sürgetőbb különösen a gyermekek 
és fiatalok körében az egészségfejlesztő testmozgás fokozása. Ennek leghatékonyabb módja a mindennapi 
iskolai testnevelés és sport, melyet az idevágó WHO ajánlások és EU dokumentumok is szorgalmaznak. 
A WHO „A táplálkozás, testmozgás és az egészség globális stratégiája” című dokumentumban a 49. §. így 
fogalmaz: „Az iskolákat arra ösztönzik, hogy naponta legyen testnevelés”. A magyar köznevelési törvény 
a mindennapi testnevelést kötelezővé tette hazánkban, s fokozatos bevezetése megkezdődött a 2012/13-
as tanévben. A várt egészséghatások érdekében a mindennapi testnevelésnek számos egészségfejlesztési 
kritériumnak kell megfelelnie. Ezek megvalósításának jelen helyzetét mutatja be a szerző, s a tapasztalható 
akadályokra, azok leküzdésére hívja fel a figyelmet.
Kulcsszavak: mindennapi testnevelés, köznevelési törvény, egészségfejlesztési kritériumok, tornatermen 
kívüli hatékony testnevelés

Summary: Physical inactivity has been identified as one of the leading risk factors for noncommunicable 
diseases, which are by far the leading cause of death in the world and their impact is steadily growing. 
Children are not immune to this burden, and effective interventions are urgently required. As DPAS 49.§ 
states: „Schools are encouraged to provide students with daily physical education.” In Hungary the new Act 
Nr. 190 of year 2011 on National Education prescribes daily physical education for all schools, and it’s grad-
ual implementation has started in the school-year 2012/13. To achieve expected health-gains, daily physi-
cal education has to fulfill several special health-promoting criteria. The state of implementation of these 
criteria is characterized in this paper with focus on difficulties to overcome.
Keywords: daily physical education, Act on National Education in Hungary, health promoting criteria, 
effective physical education outside the gymnasium
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A MINDENNAPI TESTNEVELÉS 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGE

A fizikai inaktivitás korunk civilizált életmódját jel-
lemző egészségkockázati tényező, mely a nem fertőző 
krónikus betegségek és a korai halálozás egyik vezető 
rizikófaktora. Ezért a WHO évek óta számos dokumen-
tumban hívja fel az országok és a szakemberek figyel-
mét a fizikai inaktivitás csökkentésének szükségessé-
gére, és az Európai Bizottság is számos kiadványt ké-
szített a témában [1–10]. A Center for Disease Control 
and Prevention (CDC, USA) is hangsúlyosan foglal-

kozik a fizikai aktivitás növelésének kérdésével, azon 
belül külön az iskolai testnevelés óraszámainak vizs-
gálatával [11]. 

A különböző szintű hazai népegészségügyi progra-
mok, illetve a nem fertőző krónikus betegségek szak-
mai programjai is mind tartalmazzák és hangsúlyoz-
zák a fizikai inaktivitás csökkentésének szükségességét 
[12–16]. A gyermekkorban elkezdett napi fizikai akti-
vitás szükségessége tehát axiómának tekinthető. En-
nek a WHO által javasolt időtartama napi 60 perc, 
vagyis a 45 perces mindennapi testnevelési óra mellett 
egyéb aktivitás is szükséges.
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A mindennapi testnevelést a zseniális Nobel-díjas tudósunk, Szent- 
Györgyi Albert már 1930-ban szorgalmazta [17]: „Úgy értesültem, 
hogy még mindig vannak iskolák, ahol napi öt órai tanítás folyik, 
ahol hetenként két tornaóra van, ahol tehát három naponta előre 
kell a gyermekeknek magukat kimozogniok. Hát tudnak az urak 
három napra előre enni vagy aludni? Ez ami itt folyik, az ellenke-
zik nemcsak a fiziológia és orvostudomány, de ellenkezik az embe-
ri józan ész legelemibb követelményeivel.” 

A mai gyermekek és fiatalok mozgásszegény, ülő élet-
módjának a modern infokommunikációs technikai esz-
közök kiterjedt használata miatti fokozódása egyre sür-
getőbbé teszi, hogy az egészségfejlesztés egyik legal-
kalmasabb helyszínén, az iskolában megadjuk gyer-
mekeinknek a mindennapi egészségfejlesztő testmoz-
gást. Ezért jelent a hazai orvosok, népegészségügyi 
szakemberek számára nagy örömöt, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény [18] végre 
kötelezően előírta a mindennapi testnevelést, s annak 
4 év alatt végbemenő fokozatos bevezetését [27.§.(11) 
és 97.§.(6)]. A törvény szerint a testnevelést végre test-
nevelő és testnevelés műveltségterületi képzésben ré-
szesült tanító tarthatja (ld. a törvény 3. melléklete). 
Nagy horderejű a köznevelési törvény 87. §-a, mely 
a közoktatásban 1985-ben megszűnt szakmai ellenőr-
zés újraépítését és működtetését tartalmazza.

A MINDENNAPI TESTNEVELÉS 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI KRITÉRIUMAI 

Ahhoz, hogy a hazánkban törvény által előírt min-
dennapi testnevelés elérhesse célját, a gyermekek jobb 
egészségét, arra is szükség van, hogy a testnevelők ed-
dig „szokásos” szemlélete megváltozzon és módszere-
ik az egészségfejlesztési szempontoknak egyre jobban 
megfeleljenek. Ezért jelen sorok szerzője számos olyan 
orvosi szakmai társasággal, mely a mindennapi test-
nevelés preventív hatásaiban érintett, közösen megfo-
galmazta a mindennapi testnevelés egészségfejlesztési 
kritériumait azzal a céllal, hogy a köznevelés irányítói 
érvényesítsék a tantárgygondozás (=szakmai segítés) 
és a tanfelügyelet (=szakmai ellenőrzés) mostani ki-
alakításakor. 

E kritériumok az alábbiak:
1. A mindennapos tanórai testnevelésben minden 

tanulónak részt kell vennie, vagyis az indoko-
latlan mulasztásokat, felmentéseket vissza kell 
szorítani. Ez egyrészt a szülők feladata, másrészt 
azon orvosoké, akik segítő szándékkal, de kellő 
sportorvosi tapasztalat hiányában, a tanuló ill. 

szülője kívánságára felmentést írnak. Fontos, hogy 
orvos kollegáink vegyék figyelembe a mai moz-
gásszegény életmód miatt szükségessé vált fel-
fogásbeli változást: pl. még a mozgásszervi be-
teg tanulóknak is minél több mozgásra van szük-
ségük, tehát általánosságban az ő felmentésük 
sem szükséges (természetesen egyedi esetek-
ben a szakorvos felelőssége és joga erről más 
döntést hozni).

2. Minden testnevelési órán meg kell történnie 
a kellő szív- és érrendszeri, valamint légzőszer-
vi terhelésnek (kipirulás, izzadás, lihegés a je-
le). Ezért a testnevelési órán olyan módon kell 
a tanulók mozgását szervezni, hogy az egymás-
ra várakozással, vagyis mozgás nélkül eltöltött 
idő a lehető legkevesebbre csökkenjen.

3. Minden testnevelési órán minden tanulóval 
gimnasztikát (tornát) is végezni kell, melynek 
része a biomechanikailag helyes testtartás ki-
alakítását és fenntartását szolgáló speciális tar-
tásjavító mozgásanyag, valamint a láb izmai-
nak erősítése és a helyes légzéstechnika kialakí-
tása is. (A speciális tartásjavító mozgásanyag 
nem változik az életkorral és egyik életkorban 
sem pótolható mással, legfeljebb kiegészíthető 
egyéb játékos vagy változatos gyakorlatokkal.) 
A testnevelés során figyelembe kell venni a ge-
rinc- és ízületvédelem szabályait.

4. Minden mozgás során kiemelten kell figyelni 
a gerinc és az ízületek életkori terhelhetőségére.

5. A testnevelési órákon relaxációt is végeztetni 
kell minden tanulóval (ennek módszere az 1–4 
évfolyamon különbözik a többi évfolyamon al-
kalmazandótól).

6. Mind a speciális tartásjavítás, mind a relaxáció 
az izomtudat, a testtudat kialakítását igényli, ami 
egyúttal a testnevelés általános testi-lelki egész-
séghatásait is felerősíti. Ezért a testnevelőknek 
az izomérzések tudatosítására, s ezeknek szó-
beli kifejeztetésére is nagy hangsúlyt kell he-
lyezniük.

7. A testnevelőknek át kell adniuk azt a tudást is, 
hogy a mozgás miként áll folyamatos kapcso-
latban az egészséges lelki működéssel és a tanu-
lási képességek fejlődésével. 

8. A mindennapos tanórai testnevelés részét ké-
pezheti a tánctanítás is, amennyiben ehhez a szük-
séges személyi feltételek megteremthetők. Szá-
mos, lelki egészséget elősegítő és kapcsolati min-
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tát nyújtó kitűnő hatása miatt az 1–4. osztály-
ban a néptánc, 5–12. évfolyamon a nép- ill. tár-
sastánc részesítendő előnyben az egyéb táncfaj-
tákkal szemben.

9. A mindennapos tanórai testnevelés részeként, 
az élményszerzés központba helyezésével, a moz-
gás megszerettetésével olyan sportok tanítása is 
szükséges, melyeket a tanulók akár egész éle-
tükben is könnyen folytathatnak (ún. életmód- 
sportok). Az iskolák a helyi adottságok és lehe-
tőségek figyelembe vételével választhatják ki ezen 
sportfajtákat. 

10. Minden testnevelési órának a fegyelmezett mun-
ka, valamint a játék örömét és sikerélményét 
kell nyújtania minden, még az átlagostól eltérő 
testi adottságú tanulónak is. Ehhez olyan peda-
gógiai-pszichológiai módszereket kell alkalmaz-
ni, melyek az osztály minden tanulója számára 
a neki megfelelő mozgás-feladatokat adják; va-
lamint olyan munka- és játékhelyzeteket kell 
teremteni, melyek minden tanuló részére az el-
végzett munka illetve játék sikerélményét és 
örömét nyújtják.

11. A testnevelés órán a testnevelőnek egyedülálló 
lehetősége van arra, hogy a tanulókkal saját él-
ményeik útján megértesse a testnevelés órán 
történtek hatását a szervezetükre, testük és lel-
kük egészséges fejlődésére, ezért a testnevelés 
órának az egészségtan (egészségfejlesztési isme-
retek) hatékony, azaz bensővé válást eredménye-
ző oktatását is elő kell segítenie. Ennek részeként 
kiemelten fontos a személyi higiéne, a testmoz-
gás utáni zuhanyozás vagy egyéb tisztálkodás és 
a folyadékpótlás gyakorlati alkalmazása.

12. A testnevelés értékelésének olyan módon kell 
történnie, hogy az a tanulókat a részvételre ser-
kentse, vagyis minden tanulót elsősorban a sa-
ját adottságai és eddig elért saját eredményei 
alapján kell értékelni. 

13. A mindennapos tanórai testnevelés szakmai 
minőségének biztosítását legjobban az segíti 
elő, ha a testnevelés órát testnevelő szaktanár 
vagy erre kiképzett tanító tartja. 

14. Fontos, hogy a tanulók megismerjék a magyar 
sport történetét, a kiváló sportemberek életútja 
motiválhatja a tanulókat az iskolán kívüli sport-
ág választásában.

15. A köznevelést fenntartó állam feladatai közé tar-
tozik a mindennapos tanórai testnevelés esetle-

gesen hiányzó tárgyi feltételeinek biztosítása. 
A kormányzat ezirányú törekvéseivel egyetér-
tünk. Mivel a tárgyi feltételek javítása csak fo-
kozatosan tud megtörténni, így előfordulhat, 
hogy az iskola tornaterem-ellátottsága jelenleg 
esetleg nem elegendő. Ilyen esetekben az iskola 
tantestülete és testnevelő pedagógusai saját kre-
ativitásukat segítségül híva közösen alakítsák 
ki az iskola helyzetében elfogadható megoldá-
sokat a mindennapi tanórai testnevelés kivite-
lezésére. A tökéletes helyszín hiányánál na-
gyobb baj a mindennapos testnevelési óra hiá-
nya.

A mindennapi testnevelés egészségfejlesztési kritériu-
mait 2012-ben közösen megfogalmazó orvosi társaságok 
és a munkában résztvevő vezetőik a következők voltak: 
Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság

elnöke: Dr. Brunner Péter
főtitkár: Dr. Kaposvári Júlia

Magyar Gyermekorvosok Társasága
elnöke: Prof. Dr. Molnár Dénes

Magyar Arteriosclerosis Társaság
elnöke: Prof. Dr. Szollár Lajos

Magyar Kardiovaszkularis Rehabilitációs Társaság
elnöke: Prof. Dr. Veress Gábor, 
főtitkár: Dr. Simon Attila

Magyar Reumatológusok Egyesülete
elnöke: Prof. Dr. Poór Gyula

Magyar Ortopéd Társaság
elnöke: Dr. Kiss Jenő

Magyar Gerincgyógyászati Társaság
elnöke: Dr. Skaliczky Zoltán

Országos Alapellátási Intézet
főigazgató: Dr. Balogh Sándor

Csont és Ízület Évtizede
hazai koordinátora: Dr. Bálint Géza

Magyar Egészségügyi Társaság
elnöke: Prof. Dr. Kellermayer Miklós

Eduvital Nonprofit Egészségnevelési Társaság
elnöke: Prof. Dr. Falus András

Orvostudományi egyetemeink
Magatartástudományi Intézetei, vezetőik:

Dr. Barabás Katalin (Szeged)
Dr. Bugán Antal (Debrecen) 
Prof. Dr. Kállai János (Pécs)
Prof. Dr. Túry Ferenc (Budapest)

Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégium
elnöke: Dr. Tóth Miklós
titkár: Dr. Gál László.
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A MINDENNAPI TESTNEVELÉS MŰKÖDÉSÉRE 
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, 
DOKUMENTUMOK RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A Nemzeti alaptanterv (NAT) és a testnevelési ke-
rettanterv 2012. évi megújításakor a testnevelés egész-
ségfejlesztési szempontjai hangsúlyosan jelentek meg. 
A NAT és a kerettanterv részletes bemutatása megha-
ladja e közlemény kereteit, az érdeklődők azonban meg-
találják a dokumentumokat az Oktatásfejlesztő és Ku-
tató Intézet (OFI) honlapján [19, 20]. Jelen sorok szer-
zője a NAT-ban megjelölte a testnevelés egészségfej-
lesztési kritériumainak megfelelő szövegrészeket, e mun-
ka megtekinthető a www.gerinces.hu honlapon [21]. 
A testnevelés módszertani megújulását a Magyar Di-
áksport Szövetség (MDSZ) a TÁMOP-3.1.13.-12-2013- 
0001 kódjelű, „A testnevelés új stratégiájának és fizikai 
állapot mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes 
részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprog-
ramok szervezésében” című kiemelt projekt keretén 
belül segíti [22]. A projekt közérthető, mozaikszóvá 
sűríthető elnevezése: Testnevelés az Egészségfejlesz-
tésben Stratégiai Intézkedések, azaz „T.E.S.I”. E munka 
során a testnevelés egészségfejlesztési kritériumai igen 
jelentős központi szerepet töltenek be, amit az is fém-
jelez, hogy az abban dolgozó testnevelők szerzővel 
együtt munkatársak voltak a NAT megújításakor. Fen-
tiek alapján kijelenthető, hogy a mindennapi testneve-
lés működését előíró jogszabályok és dokumentumok 
elősegítik, jól körülbástyázzák az egészségfejlesztési 
kritériumok teljesítését, a testnevelők kellő szemlélet-
változását, módszereik fejlődését. 

A MINDENNAPI TESTNEVELÉS MEGFELELŐ 
MŰKÖDÉSÉT NEHEZÍTŐ TÉNYEZŐK

A fent leírt folyamatok megnyugtató alakulása és az 
eddig nyilvánosságra került szabályzók megfelelősége 
mellett azonban érzékelhetők olyan nehezítő ténye-
zők, melyek elhárítása mindenképpen szükséges lenne 
a mindennapi testneveléstől várt egészséghatások be-
következése érdekében. A nehezítő körülmények há-
rom csoportba sorolhatók: 
A) Szabályozási tényezők:
– A testnevelők állam által fizetett továbbképzései 

közül egyelőre hiányoznak azok a szakmai elemek, 
melyek még mindig újdonságnak számítanak (spe-
ciális tartásjavítás, relaxáció, néptánc-oktatás).

– A testnevelő-képzést meghatározó képzési kime-
neti követelmények közt egyelőre nem szerepel-
nek kötelező érvényt biztosító módon a fenti szak-
mai újdonságok, így nem biztosított, hogy min-
den leendő testnevelő ill. testnevelést tanító peda-
gógus megtanulja ezeket [23]. 

B) Tárgyi körülmények:
A mindennapi testnevelés megvalósulásának elmúlt 

egy évében kiderült, hogy a felmenő rendszerű beve-
zetés mellett is egyre jobban előtérbe kerül a tornate-
rem-ellátottság hiányossága: azokban az iskolákban, 
ahol korábban elegendő volt a meglévő tornaterem, 
most kevésnek bizonyulhat. Ez szükségessé teszi újabb 
tornatermek építését, ami szerepel is a kormányzati 
tervekben – főleg a 2014–2020-as tervezési időszak eu-
rópai uniós forrásaira alapozva. Ezen túl a kormányzat 
uszodák építésével is segíteni kívánja a mindennapi 
testnevelés helyszín-gondjait. Mindez jó és szükséges, 
azonban azt is látni kell: nem várható, hogy a közeljö-
vőben minden tanuló (osztály) minden nap tornate-
remben tarthassa testnevelési óráját. 

A mindennapi testnevelés iránti orvosi elvárásokat, 
egészségfejlesztési kritériumokat tekintve ez nem is 
baj, mivel több olyan eleme van a hatékony testneve-
lésnek, melyhez nincs szükség tornateremre. Néhány 
javasolható megoldás a tornatermen kívüli hatékony 
testnevelésre:
– A mindennapi testnevelés iránti orvosi elvárások 

közt 3 olyan fontos szakmai-módszertani „újdon-
ság” szerepel, melyre az eddigieknél nagyobb hang-
súlynak kellene kerülnie, és melyek tornaterem hi-
ányában is végezhetők: a speciális tartásjavítás és 
a stresszoldás végzéséhez egy tisztán tartott pado-
zatú terem elegendő, melyre polifóm matracot tesz-
nek minden tanuló részére. A néptáncot pedig he-
ti 1 testnevelés óra keretében végezhetik a tanu-
lók, s ehhez az iskola bármelyik tere alkalmas le-
het (erre a célra üresen tartott osztályterem, más 
osztálytermektől távolabb eső folyosó-rész, aula, 
ebédlő).

– A szabadban játszható népi sportjátékokhoz az is-
kola környezetében levő szabad, lehetőleg füves 
tér a legjobb. Így a tanulók nemcsak örömteli és 
a keringést jól megdolgoztató, érdekes mozgást 
végeznek, de még szabad levegőn is vannak, sőt 
a különleges játékszabályok hatására még a má-
sokkal törődést is megélik. Ha a jellemzően egy-
szerű fa-eszközöket maguk vagy szüleik készítik 
el, akkor a közösségi élmény még fokozódik.
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– Az iskola környezetében levő szabadtéri, lehető-
leg nem aszfaltozott-betonozott terepen nemcsak 
futni lehet, hanem viszonylag gyors ütemben gya-
logolni is, ami közben a gyerekek beszélgethetné-
nek is – ennek még közösségteremtő hatása is 
van. (A „nordic walking” is egy divatos gyaloglási 
forma.)

– Az iskola folyosóin, aulájában el lehet helyezni pl. 
pingpong-asztalt, evezőpadot, a falnál tornakor-
látot, stb. Így a gyerekek különböző adottságai 
miatt amúgy is szükséges különböző feladat-kije-
lölések is megoldhatóvá válnak. 

– A lépcsőt kihasználva is lehet torna-feladatokat 
adni: nemcsak lépcsőzni lehet (ez az ízületeknek 
kevésbé előnyös főleg túlsúlyos gyermekek ese-
tén), hanem a lépcső melletti korlátot is lehet 
használni tornaeszközként.

– Az erre alkalmas iskolákban iskola-kertet lehet mű-
velni: ez azokban az időszakokban, amikor a kert-
ben éppen tennivaló van, megfelelő testmozgást 
jelent úgy, hogy közben számos más, igen fontos 
nevelési célt is elér: az egészséges táplálkozáshoz 
szükséges helyi termelésre hívja fel a tanulók figyel-
mét (ezzel a szülőknek is példát adva), a munka 
becsületére nevel, a vidéki életforma és a termé-
szet megszerettetését segíti, de még biológiai is-
meretek gyakorlati megszerzését is lehetővé teszi.

– Nagyvárosi nagy iskolákban kényszerűségből az 
osztályteremben is lehet testnevelést tartani (ter-
mészetesen a kellő szellőztetésről gondoskodva): 
relaxálni a padra borulva is lehet, a padok közt 
felállva lehet átmozgató-lazító, tartást is javító és 
agyi vérkeringést is frissítő gyakorlatokat végezni, 
a padok körül lehet gyors-gyaloglást csinálni, a pa-
dokat-asztalokat összetolva lehet körben járva nép-
táncot tartani.

– Bármilyen jó vagy kevésbé jó helyszínen is lehet 
eredményes, hatékony testnevelés órát tartani, ha 
a testnevelő a lehetőségek szerinti módszerekre 
a tanulókat kíváncsivá teszi, motiválja őket. A he-
ti 5 óra mindenképpen nagyobb szerepet és hang-
súlyt ad a tanulók motiválásának. Talán éppen a ser-
dülő korosztályokban a tanulók saját ötleteinek 
is nagyobb teret lehetne engedni – ha a testneve-
lő kellően tudja irányítani az ötletek megszületé-
sét.
Mindenképpen szükséges lenne azonban, hogy az 

iskolák segítséget kapjanak a tornatermen kívüli lehe-
tőségeik kiaknázásában – amellett természetesen, hogy 

a kormányzat a tornatermek, sportpályák és uszodák 
építését szorgalmazza, támogatja.
C) Akadályok az iskolákban: 
– Újabban vált ismertté az iskolaegészségügy berke-

iben, hogy tornaterem-hiányra hivatkozva egyes 
iskolákban még csak be sem teszik az órarendbe 
a heti 5 testnevelési órát. Ez a törvénnyel ellenté-
tes, s ezt rendszeres ellenőrzéssel meg kellene előzni.

– Az is ismert, hogy egyes iskolákban erőltetett mó-
don szerzik be a sportigazolásokat (a köznevelési 
törvény 27.§ 11. bekezdése szerint heti 2 testneve-
lési óra kiváltható, ha a tanuló igazoltan sportol 
vagy néptáncol). Ezért szükséges lenne ellenőriz-
ni, nyomon követni, hogy az iskolák hogyan al-
kalmazzák a sportigazolásokat.

– Az iskolaegészségügy feladatai közül egyelőre hi-
ányzik az alkalmi testnevelési felmentések köve-
tése (jelenleg az éves felmentéseket regisztrálják), 
pedig erre az adatra mint indikátorra lenne szük-
ség: ez a testnevelés tanulók általi elfogadottságá-
nak, kedveltségének mutatója, vagyis a testneve-
lés megújulásának is fokmérője lehetne.
Az órarendi szerepeltetés és az erőltetett sportiga-

zolás rendezetlenül hagyása a mindennapi testnevelés 
megvalósításának hatékonyságát veszélyezteti, az al-
kalmi hiányzások nyomonkövetésének elmulasztása 
pedig egy hasznos mutató mellőzését jelenti. 

MEGBESZÉLÉS 

A fizikai aktivitás növelését hangsúlyozó WHO és 
EU dokumentumok a gyermekek és fiatalok vonatko-
zásában az iskolai testnevelés és sport által nyújtott 
mozgásprogram idejének és minőségének növelésé-
ben a legdirektebb, leghatékonyabb beavatkozási mód-
szert látják. Ezért a szakpolitikusoknak és kormányok-
nak a mindennapi testnevelés és sport iskolai alkalma-
zását javasolják és kifejtik azt is, hogy mit tartanak 
fontosnak a megfelelő minőségű testnevelés keretében 
[3,5,9]. Ezek az elvárások lényegében egyeznek a hazai 
egészségfejlesztési elvárásokkal, azzal a különbséggel, 
hogy mi jobban kibontottuk a részleteket. Kiemelen-
dő, hogy a nemzetközi dokumentumokban is hangsú-
lyozzák, hogy az iskolai testnevelésnek, sportnak min-
den tanuló szükségleteit figyelembe kell vennie és a ta-
nulók részére örömöt kell nyújtania. E két elvárás ná-
lunk is igen alapvető, hiszen éppen ezen a téren kell 
a testnevelőknek a legnagyobb szemlélet változáson 
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átmenniük: ezentúl az ügyetlen, duci, gyenge gyere-
kekkel is törődniük kell, nem csak a tehetséges, ügyes 
tanulókkal, és a testnevelési órán alkalmazott módsze-
rek megfelelő differenciálása mellett még arra is ké-
pesnek kell lenniük, hogy minden gyermeknek siker- 
és örömélményt jelentsen a testnevelés. A nemzetközi 
dokumentumok azt is tartalmazzák, hogy a fittségmé-
rés nem szolgálhat osztályozás alapjául – ezzel a szem-
lélettel mi is egyetértünk és az MDSZ-ben most zajló 
fittségmérési megújulás is erre az alapelvre épül. Vagy-
is a tanuló fittségmérési eredménye a saját korábbi 
eredményéhez viszonyítva érdekes, így motivációt je-
lent és nem osztályozást. A szülők és az iskola környe-
zetében működő civilek bevonását a mindennapi test-
nevelés hatékony működésének javításába szintén tar-
talmazzák a nemzetközi ajánlások, és ezt szorgalmaz-
tuk és szorgalmazzuk mi is. A 2012/13-as tanévben szü-
lői fórumokat tartottunk az országban több helyen, 
ahol az epigenetika és a helyes táplálkozás mellett a min-
dennapi testnevelésben végzendő új, a gyerekek egész-
ségét jól szolgáló módszerekre hívtuk fel a szülők figyel-
mét. A tanév során 8 fórumra került sor, ezeket Mezei 
István, a cigány fociválogatott edzője szervezte cigá-
nyok-lakta településeken, s a megvalósításban a szerző 
mellett még az Eduvital és a Csont és Ízület Évtizede 
vett részt. A hatékonysághoz megfelelő média-megje-
lenés lett volna szükséges. A jövőben az Országos Tisz-
tiorvosi Hivatal egészségfejlesztő munkatársaival, va-
lamint az OEFI munkatársaival és az EFI-hálózattal 
tervezünk együttműködést, hogy a szülők bevonását, 
tájékoztatását hatékonyabbá tegyük.

A European Physical Education Association (EUPEA) 
2011-ben közzétett, az európai országok testnevelésé-
ről szóló elemzése bemutatja az országokban létező il-
letve a kívánatosnak tartott testnevelési óraszámokat. 
Ebből jól látszik, hogy 2011-ben még sehol nem volt 
Európában mindennapi testnevelés, de számos ország-
ban kívánatosnak tartották [24]. A testnevelési órák-
ról hiányzással külön foglalkozik az Eurydice Report 
2013-ban [10]. A riport az európai országokat hason-
lítja össze az iskolai testnevelés működését illetően: 
többek között az óraszámokat, a testnevelési tananya-
gokat, a hiányzásokat mutatja be. A hiányzással kap-
csolatban érdekes, hogy van olyan ország, ahol az ak-
tuálisan felmentett tanulónak is részt kell vennie a test-
nevelési órán, és ott írásbeli vagy más alternatív fela-
datot adnak neki. E megoldás előnye, hogy csökkenti 
a tanulók érdekeltségét az indokolatlan felmentések 
iránt. A riport a testnevelési tananyaggal foglalkozó 

részben kiemeli, hogy két országban, Magyarországon 
és Litvániában új elemeket is tartalmaz a testnevelés: 
a tartásjavítást és a helyes légzést. (A mondat nem fo-
galmaz elég pontosan, így nem derül ki belőle, hogy 
Litvániában is alkalmaznak-e tartásjavítást, vagy rájuk 
csak a helyes légzés tanítása vonatkozik.) 

KÖVETKEZTETÉSEK:

A mindennapi testnevelést akadályozó szabályozá-
si, tárgyi és iskolai hozzáállás-beli problémák rend-
szerszerű kezelése szükséges, mely a területet felügye-
lő EMMI feladata. Ezért az oktatásért is felelős minisz-
ter figyelmének felhívása szükséges. Az iskolák foko-
zott támogatása szükséges a mindennapi testnevelés 
kreatív, hatékony megoldására, és ehhez a szülők, a ta-
nulók és az iskolákat körülvevő civil társadalom bevo-
nását is elő kell segíteni. Mindebben tág tere nyílik 
a népegészségügyi szereplőknek a segítő közreműkö-
désre. 
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