
KÉRELEM 

 

Alulírott kérem, hogy………………………………………………………………………………………………….(név) 

…………….osztályban tanuló gyermekem az alábbiakban megjelölt  lehetőséggel élve a mindennapos 

testnevelés legfeljebb heti két óráját kiválthassa.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben az egyesületi 

sportolást befejezi, a Köznevelési Törvény 27.§-a alapján köteles az iskola által biztosított mindennapos 

testnevelésben részt venni. 

Kérjük, a lehetőségek közül egyet választani, s a megfelelő sorszámot bekarikázni. 

Lehetőségek: 

1) Iskolai sportkörben való sportolással, 
 

2) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei 
között szervezett edzéssel, 

 

3) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – 
amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által 
kiállított igazolással. 

 

        …………………………………………………………. 

          szülő 

EGYESÜLETI IGAZOLÁS 

 

Igazolom, hogy…………………………………………………………………………………………………………………….(név) 

a(z)…………………………………………………………………………………………………………..sportegyesület versenyzője,  

és heti……………………..alkalommal, összesen …….. óra edzésen vesz részt, mely ütközik a délután 

szervezett testnevelés órával. 

A tanuló versenyengedélyének másolatát kérjük mellékelni. 

 

............................., 2022.…………………….   

      PH 

       …………………………………………………………… 

        egyesület vezetője 



KÉRELEM 

 

Alulírott kérem, hogy………………………………………………………………………………………………….(név) 

…………….osztályban tanuló gyermekem az alábbiakban megjelölt  lehetőséggel élve a mindennapos 

testnevelés legfeljebb heti két óráját kiválthassa.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben az egyesületi 

sportolást befejezi, a Köznevelési Törvény 27.§-a alapján köteles az iskola által biztosított mindennapos 

testnevelésben részt venni. 

Kérjük, a lehetőségek közül egyet választani, s a megfelelő sorszámot bekarikázni. 

Lehetőségek: 

1) Iskolai sportkörben való sportolással, 
 

2) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei 
között szervezett edzéssel, 

 

3) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – 
amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által 
kiállított igazolással. 

 

        …………………………………………………………. 

          szülő 

EGYESÜLETI IGAZOLÁS 

 

Igazolom, hogy…………………………………………………………………………………………………………………….(név) 

a(z)…………………………………………………………………………………………………………..sportegyesület versenyzője,  

és heti……………………..alkalommal, összesen …….. óra edzésen vesz részt, mely ütközik a délután 

szervezett testnevelés órával. 

A tanuló versenyengedélyének másolatát kérjük mellékelni. 

 

............................., 2022.…………………….   

      PH 

       …………………………………………………………… 

        egyesület vezetője 


