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Szülői jelzések, de országos és nemzetközi vizsgálatok is egyre gyakrabban hívják fel a 

figyelmet arra, hogy az iskolatáska sajnos egyre nehezebbé válik. Mindannyiunk közös 

érdeke, hogy a gyermekek egészségének a védelme érdekében az iskolák figyelemmel 

legyenek az iskolatáska súlyára az egyes évfolyamokon, de akár indokolt esetben az egyes 

tanulók esetében is. Az általános iskolások körében mind az országos, mind a megyei 

iskolaorvosi vizsgálatok magas arányban állapítottak meg mozgásszervi elváltozást, melynek 

egyik kiváltó oka lehet a túl nehéz iskolatáska. A vizsgálati eredmények alapján általában a 

norma szerint megengedett súly, azaz a gyermek testsúlyának 10%-a felett találjuk a 

kisiskolások táskáit. A vizsgálatok megállapították továbbá azt is, hogy a táskasúly heti 

megoszlása sem egyenletes, szinte minden osztályban előfordul 1-2 olyan nap - elsősorban a 

hétfő és a péntek - amikor az átlagnál is 2 kg-mal nehezebb terhet vittek a tanulók magukkal. 

Arra vonatkozóan, hogy egy gyerek mennyi terhet vihet magával, hazai kötelező előírás nincs, 

azonban az idevonatkozó orvosi szakirodalom alapján osztrák és német szabvány ismert, mely 

szerint az iskolatáska súlya nem haladhatja meg a gyermek testsúlyának 10, de maximum 12,5 

%-át. Ezen adatok alapján az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium a testsúly 

1/10-ét tartja elfogadhatónak.  

A szülők és az iskola elvárásai együttesen befolyásolják a gyermekek higiénés biztonságát. A 

mozgásszervi, ezen belül is elsősorban gerinc-elváltozások tömegessé válása miatt szükség 

van arra, hogy a gyermekek minden nap mozogjanak, valamint, hogy a testnevelési óra 

részeként minden gyermekkel rendszeresen végezzék a gerinc egészséges fejlődését biztosító 

speciális tartásjavító tornát. Mindkét feladat megvalósulásában felelőssége van a szülőknek és 

az iskolának.  

Mindannyiunk lehetősége, hogy gyermekeink egészségének védelmében mérsékelhetjük a 

terhelést. Kérjük ezért, hogy az iskolák teremtsenek módot arra, hogy minél több felszerelést 

hagyhassanak a tanulók az iskolában, a pedagógusok körültekintően rendelkezzenek az 

iskolába kötelezően bevitt taneszközökről, tankönyvekről, valamint a tanulói segédletekről. 

Törekedjenek az alkalmilag használt eszközök iskolai beszerzésére és tárolására.  Kérjük, 

szülői értekezleten hívják fel a figyelmet arra, hogy a szülők rendszeresen ellenőrizzék az 

iskolatáskák tartalmát, ugyanis gyakran előfordul, hogy a gyerekek hétfőtől péntekig hordják 

az egész heti felszerelést. Elsősorban az iskolai megoldások segíthetnek abban, hogy 

könnyebb legyen az iskolatáska, de az Oktatási Minisztérium is törekedni fog a terhelés 

mérséklése érdekében, a jogszabályok módosítása révén a tankönyvek súlyának a 

csökkentésére, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Terv keretei között lehetővé válik majd az 

iskolákban a tanulói zárható szekrények számának növelése.  
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