
 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Sportszabályzat 
 

 

Az Egyetemi Tanács – az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat 6.sz.melléklet 31. 

pontjának felhatalmazása alapján - az alábbi szabályzatot alkotja.  

 

 

 

I. A sporttevékenység feladata, célja 
 

1. §. 

 

(1) Az Egyetemen a szervezett sporttevékenység a képzés részét képező tanórai 

testnevelésből, valamint szervezett szabadidő- és versenysportból áll. 

 

(2) A testnevelésnek, sporttevékenységnek szolgálnia kell: 

- a választott hivatás műveléséhez szükséges fizikai teljesítőképesség fejlesztését és 

fenntartását, a szellemi és fizikai képességek összehangolását, 

- az egészséges életmódra nevelést, az egészséges életvitel kialakítását, a szabadidő 

színvonalas eltöltését, 

- a közösségképzést, a közösségi értékek megőrzését, 

- az egyetemhez tartozás érzésének kialakítását és erősítését, 

- a személyiségformálást, jellembeli, akarati tényezők fejlesztését. 

 

 

II. A sporttevékenység formái és helyszínei 
 

2. §. 

 

(1) Tanórai testnevelés 

A tanórai testnevelés megjelenési formája a tantárgy (alapképzési TVSZ 11.§.16.pont) 

A tanórai testnevelésben az egyetem hallgatói vesznek részt, a tanterv alapján 

összeállított órarend szerint. A karok által elkészített órarend alapján a tanórai 

testnevelést a GTK Testnevelési Tanszék szervezi.  

 

(2) Szabadidősport 

Szabadidősportban egyetemi hallgatók és az Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban és egyéb megbízásos jogviszonyban álló oktatók, dolgozók és azok 

hozzátartozói csoportosan vehetnek részt. A szabadidősportban résztvevők számára az 

egyetem sportlétesítményeiben nyújt sportolási lehetőséget. A szabadidősport 

szolgáltatásait a GTK Testnevelési Tanszék és az Egyetemi Hallgatói Képviselet 

koordinálja. 

 

(3) Versenysport 

Versenysportban az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő sportolók vehetnek részt. 

A versenysport keretében az egyetem az – Egyetemet képviselő - válogatott sportolókat 

térítésmentesen versenyezteti a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokságon, valamint 



 

 

számukra térítésmentesen bocsátja rendelkezésre sportlétesítményeit. A versenysportot a 

GTK Testnevelési Tanszék koordinálja. 

 

(4) Más sportolási lehetőségek. 

Az Egyetem sportlétesítményei és szervezetei az (1)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt 

személyeknek, illetve szervezeteknek is nyújthatnak sportszolgáltatásokat. 

3. §. 

 

(1) Az Egyetem sportlétesítményeinek listáját, és azok szolgáltatásait az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.  

(2) A tanórai testnevelés kivételével az Egyetem minden sportszolgáltatását díj ellenében 

lehet igénybe venni. A díjat az üzemeltető Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság 

határozza meg, megállapításakor a Gazdasági Szabályzat térítésekre vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. A szolgáltatást nyújtó szervezet a szabadidő- és 

versenysportban résztvevők számára kedvezményeket állapíthat meg. 

 

4. §. 

 

Az Egyetemmel együttműködő, az Egyetem hallgatóinak és oktatóinak sportolását segítő 

szervezetekkel kötött megállapodásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. (MAFC, MTSE) 

 

 

III. Az Egyetem Sportbizottsága 
 

 Az Egyetemi Sportbizottság (ESB) feladata 
5. §. 

 

a) Előkészíti az Egyetem sporttevékenységének stratégiai terveit, 

b) Összehangolja az Egyetemi sporttevékenységet, 

c) Véleményezi az egyetemmel, - a sporttevékenységekkel összefüggésben - kötendő 

együttműködési megállapodásokat, azok változtatási javaslatait, 

d) Dönt az Egyetemi sportlétesítmények tanórán kívüli felhasználásáról, 

e) Javaslatokat tesz az Egyetemi sportszolgáltatásokkal kapcsolatos finanszírozási, 

kedvezményezési elvekre. 

 

 

 Az Egyetemi Sportbizottság munkarendje 
 

6. §. 

 

(1)  Az ESB évente legalább kétszer ülésezik (szokásosan február és szeptember hónapban), 

illetve ha azt az ESB szükségesnek tartja.  

(2)  Az ESB üléseit - az ülést megelőzően egy héttel korábban írásban kiküldött, az ülés 

napirendi pontjait és előterjesztéseit tartalmazó meghívó tagokhoz történő eljuttatásával 

- az ESB elnökének megbízására, az ESB titkára hívja össze.  

(3)  A bizottság határozatképes, ha a szavazati jogú tagjainak több mint fele vesz részt az 

ülésen. Az ESB határozatait egyszerű többséggel hozza. A bizottsági ülésekről 

jegyzőkönyv készül, melyet a titkár az ülést követő egy héten belül írásos formában 

eljuttat a tagokhoz.  

(4) Az ESB titkársága a GTK Testnevelési Tanszék.  



 

 

 

 

 A Egyetemi Sportbizottság összetétele 
 

7. §. 

 

(1)  Az Egyetemi Sportbizottság szavazati jogú tagjai  

- elnök 

- titkár 

- a Hallgatói Sportbizottság elnöke 

- a GMF delegáltja 

- a Közalkalmazotti Tanács delegáltja 

- a Hallgatói Önkormányzat delegáltja 

- a Szakszervezet delegáltja 

 

(2) Tanácskozási jogú meghívottak (1-1 képviselő) 

- Műegyetemi Atlétikai és Football Club 

- Műegyetemi Természet és Sporttudományi Egyesület 

- Diáksportkörök közös képviselője 

(3) Az Egyetemi Sportbizottság elnöke a sportot felügyelő rektorhelyettes, titkára a  

 Testnevelési Tanszék vezetője.  

 

 

IV. Záró rendelkezések 
 

8. §. 

 

(1)  Jelen szabályzatot az Egyetemi Tanács 2002. november 24-i ülése megtárgyalta és 

elfogadta. 

 

(2)  Jelen szabályzat 2002. december 1-én lép hatályba.  Egyidejűleg az 1992. április 27-én 

elfogadott Sportszabályzat hatályát veszti. 

 

(3)  A jelen Sportszabályzat az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 29.sz. 

mellékletét képezi. 

 

(4)  A szabályzat mellékleteit a jóváhagyástól számított fél éven belül kell elkészíteni. A 

mellékleteket az ESB fogadja el, és a Rektor hagyja jóvá. 

 

 

 

Budapest, 2002. november 24. 

 

 (Dr. Detrekői Ákos) 

 rektor 

 

 

 

 


