


1. Általános rendelkezések 
 

1.1. Az Egészségügyi és Sportcentrumot (a továbbiakban ESC) a „II Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjai és tanárai testnevelési és sport munkájának 
fejlesztéséről” című 2018.08.31-án kelt 8.sz. rektori rendelet alapján jött létre. 

1.2. Az Egészségügyi és Sportcentrum a II RF KMF szerkezeti egysége. 
1.3. Az ESC hozzájárul a testnevelés és a sport világnézetének kialakításához a fiatalok 

oktatása során, mint az egészség erősítésének, a személyiség harmonikus fejlődésének, 
a hatékonyság és a fizikai erőnlét növelésének leghatékonyabb eszközeként. 

1.4. Tevékenységében az ESC Ukrajna Alkotmányát, Ukrajna törvényét „A 
Felsőoktatásról” és Ukrajna más törvényeit, Ukrajna Elnökének és Miniszteri 
Kabinetjének, az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium rendeleteivel és 
utasításaival, a II. RF KMF Alapszabálya és a jelen szabályzat, valamint a II. RF KMF  
rektorának rendeletei alapján követi. 
 

2. Az ESC feladatai és tevékenysége 
 

2.1. Az ESC fő feladatai a fejlett személyiség kialakítása érdekében - a tartalmas szabadidő 
népszerűsítése a különféle sportok révén: 

 szolgáltatások nyújtása az intézet hallgatói részére, az oktatási folyamatok megfelelő 
kivitelezéséhez; 

 a legfelkészültebb hallgatók kiválasztása és további edzések lebonyolítása velük annak 
érdekében, hogy legyen felkészült sportoló a megyei, országos és nemzetközi 
sportversenyeken való részvételhez; 

 a sport és oktatási-edzési események tervének kidolgozása és jóváhagyásra benyújtása 
az intézet rektorához, magas szintű szervezés biztosításával; 

 tervezett sport rendezvények szervezése és lebonyolítása a hallgatókkal, a II. RF KMF 
alkalmazottaival, valamint, ha nincs foglalkozás, szerződéses alapon - a lakossággal; 

 fizetős szolgáltatások nyújtásának megszervezése a sport és az egészségügy területén 
magánszemélyek és jogi személyek számára;  

 az ESC sportlétesítményeinek megfelelő fenntartása a hallgatók, a tudományos-oktatók, 
valamint a II. RF KMF alkalmazottai számára és az ESC rendeltetésszerű használatának 
megőrzése és ellenőrzése;  

 az egészséges életmód népszerűsítése a hallgatók, a tudományos-oktatók, valamint a II. 
RF KMF munkatársai tartalmas kikapcsolódásának megszervezése; 

2.2 Az ESC testnevelési, oktatási folyamata, sport- és szabadidős tevékenységei a hallgatók és 
más látogatók egyéni képességeinek és érdeklődésének figyelembevételével történik, 
életkoruk, testfelépítési jellemzőik és egészségi állapotuk alapján.  

2.3 Az ESC épületei, építményei és egyéb helyiségei meg kell, hogy feleljenek az egészségügyi 
és higiéniai normáknak, valamint a tűzbiztonsági követelményeknek. 

 2.4 Az ESC biztonságos feltételeket teremt a hallgatók és a látogatók számára, az oktatási 
programok megvalósításához és a tartalmas szabadidő megszervezéséhez.  



2.5 Az egészségügyi és sportcentrum szervezhet szakköröket, csoportos foglalkozásokat és 
egyéb, más sporteseményeket az intézményen kívül, erre kijelölt helyeken 
(sportlétesítmények, stadionok, stb.). 

3. Az ESC felépítése és irányítása 

3.1 Az ESC munkáját az igazgató felügyeli az ebben a rendelkezésben meghatározott keretek 
között. Az igazgató közvetlenül a KMF elnökének és rektorának van alárendelve, felelős a 
munka szervezéséért és hatékonyságáért.  

3.2 Az igazgatót az II. RF KMF elnöke és rektora nevezi ki és bocsátja el. 

3.3 Az egészségügyi és sportcentrum dolgozóinak listáját és annak felépítését a II. RF KMF 
elnöke és rektora hagyja jóvá, figyelembe véve a II. RF KMF sajátosságait, a termek 
befogadóképességét és munkakörülményeit, valamint a rendelkezésre álló anyagi 
lehetőségeket. 

3.4 Az egészségügyi és sportcentrumhoz tartozó helyiségek:  

- sportközpont (tornatermek, táncterem, edzőterem);  

- szabadtéri sportpálya. 

3.5 Az ESC igazgatója:  

 kidolgozza a centrum éves munkatervét és jóváhagyásra nyújtja be a II. RF KMF 
rektorának; 

 a személyzeti osztály segítségével kiválasztja az ESC-ba jelölteket, meghatározza az 
ESC munkarendjét és tervét, ellenőrzi azok végrehajtását; 

 végrehajtja a II. RF KMF elnökének és rektorának utasításait, utasításokat ad az ESC 
alkalmazottainak a hatáskörébe tartozó területeken, megszervezi és ellenőrzi azok 
végrehajtását; 

 javasolja a személyzet ésszerű kiválasztását és elhelyezését, kidolgozza és jóváhagyásra 
nyújtja be a II. RF KMF elnökének és rektorának az ESC személyzetének munkaköri 
feladatait;  

 megszervezi a testnevelési folyamatot, elősegíti az egészséges életmódra való nevelést 
és a kikapcsolódás megfelelő feltételeit; 

 felelős az egészségügyi- és tűzvédelmi szabályok és előírások betartásáért; 
 képviseli a KMF egészségügyi és sportcentrum érdekeit különböző vállalatoknál, 

intézményeknél, függetlenül azok tulajdonformáitól; 
 elősegíti a fizetett szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos szerződések megkötését jogi- 

és magánszemélyekkel, biztosítja e szerződéstervezetek jóváhagyásra és aláírásra 
történő benyújtását a II. RF KMF elnökének és rektorának; 

 ismerteti a dolgozókat a munkakörülményekkel, a belső munkajogi szabályokkal; 
 megszervezi a centrum alkalmazottainak, a hallgatóknak és az ESC egyéb látogatóinak 

az oktatását a biztonságról, a sérülések megelőzéséről, a balesetek megelőzéséről, az 
egészségügyi és higiéniai előírások betartásáról; 

 felelős az ESC-ra vonatkozó feladatok végrehajtásáért. 

 



 

4. Pénzügyi és gazdasági tevékenységek 

4.1 Az ESC infrastruktúrájához tartozhatnak helyiségek, épületek, berendezések, 
kommunikációs eszközök, járművek, ingó és ingatlan vagyon. 

4.2 Az ESC a Főiskola tulajdonát képezi, annak mérlegén szerepel és a Főiskola javaiért felelős 
személyekhez tartozik. 

4.3 Az egészségügyi és sportközpont finanszírozási forrásai: 

 a főiskolai Alapítványok forrásai; 
 önkéntes jótékonysági és szponzori hozzájárulások, jogi- és magánszemélyek, állami 

szervezetek, alapítványok, egyesületek és jótékonysági adományok;  
 fizetett szolgáltatások; 
 egyéb bevételek, amit nem tiltanak az érvényes jogszabályok. 

4.4 Tevékenysége során az egészségügyi és sportcentrum kizárólag rendeltetésszerűen 
használhatja a főiskola anyagi és technikai bázisát az érvényes jogszabályoknak és a jelen 
Szabályzatnak megfelelően. 

5. Felelősség 

5.1 Az egészségügyi és sportcentrum alkalmazottai személyesen felelősek a centrum 
látogatóinak életében és egészségében okozott kárért, amelyet a hivatali feladatok 
elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése okozott. 

6. Módosítás a szabályzatban 

6.1 A jelen szabályzat módosításai és kiegészítései a dokumentum új szövegének jóváhagyására 
a Főiskola Tudományos Tanácsához kerülnek benyújtásra. 

 


