
 

 

A Magyar Gerincgyógyászati Társaság tartásjavító tornájának oktatására és iskolai 

testnevelésben történő végzésére vonatkozó jogszabályi előírások 

 

 

 

44/2002. (III.21.) kormányrendelet a testkulturális felsőoktatás alapképzési szakjainak 

képesítési követelményeiről: 

„A testkulturális felsőoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési követelményei: 

… 

4.2. Alapozó szakterületi elméleti és gyakorlati ismeretek: 

…A testnevelő és gyógytestnevelő tanár, a rekreáció, valamint a szakedző szakokon az első 

témakörben hangsúlyt kell fektetni a gerinc- és ízületvédelem elméleti és gyakorlati 

ismereteire.” 

 

243/2003. (XII.17.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról:  

„Testnevelés és sport 

Alapelvek és célok 

… 

2004-ben így szerepelt:  

„- A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag 

alkalmazása minden évfolyamon, a hatékonyság érdekében pontos végrehajtással, a pontos 

végrehajtás megőrzése mellett a korosztálynak és a tanórán alkalmazott egyéb 

mozgásanyagnak megfelelően kiegészítve, változatossá téve. Légzőtorna. 

- A gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása a testnevelési tananyag egészében.” 

2008-ban így szerepel:  

„- a prevenció, a gerincoszlop és az ízületek védelme a tanórai bemelegítésben, az 

óraszervezés első elemeként minden foglalkozáson történjen meg; 

- a biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, illetve fenntartása minden évfolyamon 

jelenjen meg; 

- a légzőtorna, a szabad levegőn való tevékenység rendszeresen épüljön be a tanórák 

rendszerébe; 

- a gerinc- és ízületvédelem, valamint a sérülések és balesetek megelőzése a testnevelés teljes 

fejlesztési területére, tananyagára, a tanórai és a tanórán kívüli sportfoglalkozások teljes 

körére terjedjen ki”. 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 

jogszabályok módosításáról szóló, 17/2004. (V.20.) OM rendelet: 

„A biomechanikailag helyes testtartást tudatosító, kialakító, automatizáló és fenntartó 

gyakorlatok rendszeres végzése (valamint légzőgyakorlatok) a gimnasztika részeként, 

testtájanként végighaladva a testtartásért felelős valamennyi izomcsoport erősítését és 

nyújtását szolgáló mozgásanyagon, a tanév során folyamatosan ismételve, a kiindulási és 

véghelyzetek pontos megtartására valamint a lassú és pontos kivitelezésre ügyelve, a hibás 

kivitelezés javításával, valamint a korosztály jellemzőinek megfelelő illesztéssel a testnevelési 

óra többi eleméhez.”  (A korábbi kerettantervi rendeletben is szerepel a tartásjavító torna, 

különböző megfogalmazásokban.) 

 



A 46/2003 (IV.16.) Országgyűlési határozattal elfogadott Nemzeti Népegészségügyi 

Program „Mozgásszervi betegségek csökkentése” című alprogramja az alábbi 

célkitűzést tartalmazza (megjelent a Magyar Közlöny 2003. évi 38. számában): 

 „Az iskolai „normál” testnevelésben váljék általánossá a gerinc porckopásos betegségeinek 

elsődleges megelőzését szolgáló speciális tartásjavító torna rendszeres végzése. Tartáshiba és 

lúdtalp miatt ne kerüljenek a gyermekek gyógytestnevelésre: mivel a megelőzésnek 

általánosan kell megvalósulnia, ennek a normál iskolai testnevelésben kell történnie.” 

 

Budapest, 2004. április 23.  

Frissítve: 

Budapest, 2008. október 21. 


