
Testnevelés alóli felmentés eljárásrendje 

 

A testnevelés alóli felmentést „A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet” 

valamint az iskola házi rendje szabályozza. 

E szerint:  

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára 

kell beosztani, ill. tartósan felmenteni. Tartós felmentésre szakorvosi vélemény alapján, 

csak az iskolaorvos adhat javaslatot. Határozatot ez alapján az iskola igazgatója hoz.  

 

 

Jogszabályi háttér: 

46. Az Szkt. 35. § (5) bekezdéséhez 

120. § (1) A szakképző intézmény a kötelező foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített 

testnevelés és a gyógytestnevelés megszervezéséről. 

(2) A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat 

alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az orvosi 

szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – május tizenötödikéig kell 

elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról a szakképző intézménynek nyilvántartást kell 

vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. 

(3) A könnyített testnevelésórát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra 

vagy a szakképző intézmény által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell 

biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon. 

(4) A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt 

nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti 

öt foglalkozás keretében. Ha a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt 

vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az 

esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a 

heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot. 



(5) Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, 

belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi 

lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem. 

(6) Ha a tanuló 

a) csak gyógytestnevelésórán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő, 

b) gyógytestnevelés és testnevelésórán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a 

gyógytestnevelő együtt végzi. 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzesi_jogszabalyok_egyseges_szovege_202109

01pdf-1630569722015.pdf 
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9.20 A testnevelés felszerelés hiánya és következményei: ha a tanuló a tanórához szükséges 

testnevelés felszerelését nem hozza magával, akkor az órán aktívan nem tud részt venni. 

Amennyiben az órák több mint 30 %-án nem vesz részt, akkor a házirend 9.13 pontja szerint 

nem osztályozható. Az oktatói testület indokolt esetben engedélyezheti neki az osztályozó 

vizsga letételét. Amikor azon órák száma, amelyeken a tanuló nem vett részt eléri az éves 

óraszám 10 %-át, akkor az osztályfőnök értesíti erről a tényről, valamint a lehetséges 

következményekről a szülőt. 

10.8 Testnevelés alóli tartós felmentésre szakorvosi vélemény alapján, csak az iskolaorvos 

adhat javaslatot. Határozatot ez alapján az iskola igazgatója hoz.  

https://www.ipariszakkozep.hu/content/alapdokumentumok/2021-09-01/vszcipari-hazirend-

20210401.pdf 
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