
 

IGAZOLÁS 

 

Alulírott ………………………………… (név), mint a sportegyesület vezetője/képviseletére 

jogosult személye igazolom, hogy ………………………………… sportoló (osztálya: 

…………………………………,   születési hely, idő: …………………………………, anyja 

neve: …………………………………, lakcíme: …………………………………), 

 

sportegyesületünk/sportszervezetünk tagja, az egyesület/sportszervezet edzésein/foglalkozásain 

hetente legalább két alkalommal részt vesz. 

 

A sportegyesület/sportszervezet neve, székhelye: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Sportág: ………………………………………………………...…………………………………... 

 

Edzések, melyeken az érintett tanuló rendszeresen részt vesz: 

Az edzés napja Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Az edzés időpontja      

 

Jelen igazolást a szülő kérésére, a délutáni iskolai testnevelés óra alóli felmentéshez adtam ki. 

 

Törvényi háttér:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése alapján: 

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben 

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai 

elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés 

óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) 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, 

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - 

amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által 

kiállított igazolással  

váltható ki. 

 

Alulírott sportegyesületi vezető/képviseletre jogosult személy büntetőjogi felelősségem 

tudatában nyilatkozom, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint 

tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérelemhez benyújtott adatokban változás áll be, 

azt haladéktalanul, legfeljebb 15 napon belül írásban bejelentem az iskola felé. 

 

Kelt: …….….……………………………………… 

 

 

 

PH. 

 

 

….….….……………………………………… 

egyesület elnöke/képviseletre jogosult személy 

 

 



KÉRELEM 

 

A fenti igazolás alapján kérem gyermekem, a Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola tanulójának felmentését legfeljebb heti 2 alkalommal a 7-8. tanórában 

megszervezett testnevelés óra alól. 

 

Az érintett tanórák: 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, tudomásul veszem, hogy az igazolás benyújtása tanulmányi félévente 

ismétlendő*, valamint a sportszervezet/egyesület keretei között végzett sporttevékenység 

tanév közbeni megváltozásáról vagy megszűnéséről az iskolát haladéktalanul, legkésőbb 15 

napon belül írásban tájékoztatnom kell. 

 

*A szülői kérelem egyesületi igazolással együtt történő leadási határideje: szeptember 16. / 

február 17. 
 

 

Kelt: ………………………………………. 

 

 

………………………………………. 

szülő/gondviselő 

 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

A szülő/gondviselő kérelmére a felmentést: megadom / nem adom meg. 

 

Az elutasítás indoklása: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt: …….….……………………………………… 

 

 

 

PH. 

 

 

….….….……………………………………… 

intézményvezető 

 


