
1921. évi LIII. törvénycikk 

a testnevelésrıl 

 

1. § A testnevelésnek az a feladata, hogy az egyének testi épségének és egészségének 

megóvása, lelki és testi erejének, ellenálló képességének, ügyességének és 

munkabírásának kifejlesztése által megjavítsa a közegészség állapotát, gyarapítsa a 

nemzet munkaerejét. 

 

2. § Evégre az állam 

1. mindennemő iskolában gondoskodik mindkét nembeli tanulóifjúság rendszeres 

testnevelésérıl, a fıiskolák körében pedig ezt minden hallgató számára lehetıvé 

teszi; 

2. szervezi az iskolát elhagyó ifjúság testnevelését oly módon, hogy ebben 21-ik 

életévének betöltéséig a nemzetnek minden férfitagja kötelezıen résztvegyen; 

3. támogatja azokat a társadalmi alakulatokat, melyek testneveléssel komolyan 

foglalkoznak s mőködésük nemzeti irányával a támogatást megérdemlik. 

 

3. § A testnevelésre vonatkozó szükséges intézkedéseket (tantervet, a testnevelés rendszerét, 

módját, eszközeit, a reáfordítandó idıt) a vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja 

meg. 

Az iskolánkívüli (társadalmi) testnevelés ügyének országos szervezését és irányítását az 

érdekelt miniszterekkel egyetértve a vallás- és közoktatásügyi miniszter intézi. E 

rendelkezés azonban nem érinti a belügyminiszternek a társadalmi egyesületekre 

vonatkozó fıfelügyeleti jogát. 

4. § Az állam pénzügyeinek a rendezése után testnevelési tanerık képzésére országos 

testnevelési fıiskolát kell felállítani, amelynek fenntartásáról a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter gondoskodik. 

 

5. § A községek és városok kötelesek a testnevelést elımozdítani, a helyszükségletnek 

megfelelı játszóterek létesítésével és fenntartásával, valamint testnevelési célokra 

szükséges egyéb területeknek használatra való átengedésével, fürdık, uszodák stb. 

létesítésével vagy támogatásával. A kötelezettséget vitás esetekben a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértıen állapítja meg. 

 

6. § A testnevelés céljaira szükséges ingatlan megszerzésére és nagyobbítására – amennyiben 

erre a célra városi vagy községi tulajdonban levı alkalmas terület rendelkezésre nem áll 

– a községet és a várost az 1881. évi XLI. törvénycikkben szabályozott kisajátítási jog 

illeti meg. A kisajátítást a kereskedelemügyi miniszter a vallás- és közoktatásügyi 

miniszterrel egyetértve engedélyezi. Tagosítás vagy birtokrendezés alkalmával lehetıen 

gondoskodni kell az ily célra szükséges terület megszerzésérıl. 

 

7. § Minden, legalább 1000 munkaerıt alkalmazó kereskedelmi, ipari, mezıgazdasági vagy 

hatósági üzem (gyár, vállalat stb.) köteles munkásai és egyéb alkalmazottai testnevelési 



szükségleteinek kielégítésérıl (sporttér, fürdıhely, gyakorlóterem stb.) megfelelıen 

gondoskodni. Kisebb üzemek e cél érdekében nagyobb üzemekhez hozzácsatolandók, 

esetleg több kisebb üzem társítandó. 

 

8. § Az állami pénzügyek rendezése után a nemzetközi megbízás alapján rendezendı olimpiai 

játékok, valamint egyéb nagyobb szabású ünnepségek és mérkızések megtartására 

Budapesten Nemzeti Stadiont kell létesíteni. 

 

9. § A testnevelés céljának elımozdítására a vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetésében 

a "Testi nevelés" elnevezéssel külön címet kell létesíteni. Ezt a címet illeti a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter kezelésébe folyó az az összeg, melyet az 1921. évi II. tc. 7. §-

ának értelmében a lóversenyfogadásokra feltett összegekbıl a testnevelés céljára kell 

fordítani. Ezt az összeget s ennek a törvényhozás által rendelkezésére bocsátott 

esetleges kiegészítését a vallás- és közoktatásügyi miniszter a 2. §-ban megjelölt három 

irányban a szükséglethez évrıl-évre alkalmazott terv szerint osztja meg. 

 

10. § A vallás- és közoktatásügyi miniszter által a testnevelési szakemberekbıl, orvosokból, 

tanférfiakból és sportszövetségekbıl alakított Országos Testnevelési Tanács feladata a 

testnevelési kérdésekben véleményt nyilvánítani és javaslatokat tenni. E tanács a vallás- 

és közoktatásügyi miniszter által kijelölt ügyekben felügyelı és végrehajtó szervként is 

mőködik. Szervezeti szabályait és hatáskörét kultusz-kormányrendelet állapítja meg. 

 

11. § E törvény kihirdetése napján lép életbe s a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 

érdekelt miniszterekkel egyetértıen hajtja végre. 

 


