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DEBRECENI EGYETEM

TESTNEVELÉS ÜGYRENDI SZABÁLYZATA
Bevezető

A Debreceni Egyetem sportprogramjának célja, hogy minden hallgató
részt tudjon venni az egyetem sportéletében, a sport közösségi
programjaiban:
 meghirdetett testnevelés órán
 meghirdetett sportszolgáltatáson
  versenyeken, az egyetem képviseletében
 egyetemi sportrendezvényeken. 

A testnevelés tantárggyal kapcsolatos aktuális hírek az egyetem
sportportálján találhatók meg: www.sportsci.unideb.hu
A DE Sporttudományi Koordinációs Intézet:
Debrecen, Egyetem tér 1.

A DE Sporttudományi Koordinációs Intézetének testnevelési
csoportjai
Klinikai Campus Testnevelési Csoportja
sport@med.unideb.hu
Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22, Tel. 411-717/54436
Böszörményi úti Campus Testnevelési Csoportja
pfauch@agr.unideb.hu
Debrecen, Böszörményi út 138., Tel. 508-444/88152
Egyetem téri Campus Testnevelési Csoportja
saghy.annamaria@sport.unideb.hu
Debrecen, Egyetem tér 1, Tel. 512-900/22447
Műszaki Campus Testnevelési Csoportja
gombos@sport.unideb.hu
Debrecen, Ótemető utca 2-4, Tel: 415-155/77764

1. Képzés rendje:

1.1.A Debreceni Egyetem Szenátusának, 2007. december 20-i
döntése alapján, a testnevelés teljesítésének kritériumai:

(1) a Debreceni Egyetem hagyományos képzésű (egyetemi, főiskolai)
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szakokon részt vevő hallgatóinak – kivéve az GVK, az MK és a ZK
hallgatóit – négy féléven keresztül,
(2) alapképzésben (BSc, BA) részt vevő hallgatóinak – kivéve a
ZK hallgatóit – két féléven keresztül,
(3) mesterképzésben (MSc, MA) részt vevő hallgatóinak egy féléven
keresztül,
(4) az osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak három féléven
keresztül
(5.) A Zeneművészeti Karon főiskolai és BA szinten 5, egyetemi
szinten 6, kiegészítő alapképzésben 3 féléven keresztül heti 1 óra
testnevelés teljesítése kötelez.
A testnevelési követelmények teljesítése a végbizonyítvány
(abszolutórium) kiállításának feltétele.
1.2.Képzés módja:

(1) a Debreceni Egyetem összes karán (kivéve az EK egyes szakjait
és a GYFK-t) a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet (STKI)
által meghirdetett kurzusok és elfogadott programok.
(2) az EK hallgatói a fentieken kívül a kar által Nyíregyházán
meghirdetett órákon is teljesíthetik a követelményeket.
(3) a GYFK hallgatóinak a kar által Hajdúböszörményben
meghirdetett órákon kell teljesíteni a követelményeket.
2. A kurzus felvétele:
A kurzusfelvétel a NEPTUN-on meghirdetett kurzusok szerint, a
megadott határidőn belül lehetséges. Határidő után, csak indokolt
esetben kizárólag az STKI igazgatójának engedélyével lehet kurzust
felvenni.
A hallgató – a kurzusfelvétel szabályainak megfelelően – köteles
a leckekönyvébe, tanulmányi füzetébe a testnevelést felvenni.

2.1.A testnevelési félév teljesítése akkor fogadható el, ha a hallgató a
félév során legalább 10 alkalommal, hetente egyszer vagy az
ügyrend 6. , 11. pontjában meghatározott módon teljesíti.

2.2.A külső – szerződéses - szolgáltatók foglalkozásai hivatottak
színesebbé tenni a hallgatók számára a testnevelési lehetőségeket.
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A külsős szolgáltatások is kizárólag a NEPTUN-ban kerülnek
meghirdetésre és az ott feltüntetett jelentkezési feltételek
szerint kell felvenni (rendszerint a kurzust vezető oktatóval
történő telefonos egyeztetés, egyéni megbeszélés szükséges). A
kurzusok általában térítéskötelesek, de igen kedvezményesek az
egyetemi hallgatók számára.

2.3.Félévenként csak egy kurzus felvétele engedélyezett, egyedi
esetben a Sportközpont vezető írásbeli engedélye szükséges több
kurzus felvételéhez.

2.4.A testnevelés kurzusok elektronikus felvétele a szorgalmi időszak
elején meghirdetett időpontok között lehetséges. A kurzust a kari
hovatartozástól függetlenül bárki felveheti.
3. Félév aláírás feltételei:
- A tantárgy időben megtörtént elektronikus felvétele. 
 Aktív részvétel az órákon, 10 alkalom/ félév heti 1
alkalommal vagy a félév teljesítése az ügyrend 6, 10.
pontjában meghatározott módon. 

 A meghirdetett időpontok egyikén a Hungarofit próba
teljesítése. 

 A
Hungarofit
próbáról
további
információ
www.sportsci.unideb.hu oldalon található. 

4. A tanulmányi füzet aláírói:
A tanulmányi füzetet a kurzus oktatója írja alá, a meghirdetett
időpontokban. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója
minden, a STKI által meghirdetett kurzus aláírására jogosult.

4.1.A tanulmányi füzetet lehetőség szerint a szorgalmi időszak utolsó
hetében kell aláíratni.

5. Felmentések:

A felmentések csak az adott szemeszterre, azaz 1 félévre
érvényesek. A felmentési kérelmeket formanyomtatványon
(letölthető a www.sportsci.unideb.hu honlapról), a megfelelő
mellékletekkel, igazolásokkal együtt kell leadni a Testnevelési
Csoportoknál. A kérelmeket az STKI igazgatója bírálja el. A
NEPTUN-ban a kurzusfelvétel szabályainak megfelelően kell az
egészségügyi felmentés vagy a versenysport kurzust felvenni!
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Versenysport miatti felmentés esetén, ha több hallgató is kér
felmentést egy egyesülettől lehetőleg csoportosan kitöltött
nyomtatványt és csoportos játékengedély másolatot adják be.
Az 5.2.1 kategóriába tartozó egyetemi sportolók esetén csak a
csoportosan kitöltött formanyomtatvány leadása szükséges.



5.1.Egészségügyi felmentés:
A testnevelés órák látogatása alól orvosi javaslat alapján felmentés
adható. A kérelmező a szakorvosi vélemény alapján az alábbi
kategóriákba sorolható:
 könnyített testnevelés (I. kategória) 
 gyógytestnevelés (II/A vagy II/B kategória) 
 Állandó felmentett (III. kategória) 

Lehetőség szerint a szakorvosi vélemény tartalmazza a kategória
megállapítását.
Az I-II. kategóriába sorolt hallgatók gyógytestnevelés foglalkozást
választhatnak, melyet szakképzet gyógytestnevelők és gyógytornászok
vezetnek. Testi akadályoztatás esetén a Mentálhigiénés Központ
javaslatára (tel.: 52-429-610) az STKI igazgatója engedélyezheti, ebben
az esetben nem kell az állandó felmentést minden teljesítendő félévben
kikérni a szakorvostól.
5.2. Versenysport:
A testnevelési félévek igazolt, rendszeres sporttevékenység esetén
az alábbi feltételek szerint teljesíthetők:

5.2.1. Versenyzés a DEAC versenysport szakosztályaiban.
5.2.2. Versenyzés az egyetemi kötődésű partner sportegyesületeiben:
Debreceni Medikus SE és a DASE versenyszakosztályaiban.
5.2.3. Egyetemi testnevelő által igazolt, rendszeres felkészülés
egyetemi sportversenyekre, nem meghirdetett szakcsoportos
foglalkozás (egyetemen belüli vagy egyetemek közötti kupák,
versenyek: MEFOB, MFSN, DE Kupa, Universitas Kupa,
Medikus Kupa, Agrár Sportnapok, egyetemi bajnokságok
esetén: min. 10 alkalom / félév).
5.2.4. Más, külső sportegyesületben végzett sporttevékenység
esetében a kitöltött formanyomtatvány mellé csatolni kell a
verseny vagy játékengedély másolatát (ha ilyen nincs az adott
sportágban, akkor egyesületi tagsági igazolvány vagy egyéb,
az aktív versenyzést igazoló dokumentum fénymásolatát)
valamint mérkőzésjegyzőkönyvet. Csak azon sportágak
kerülnek elfogadásra, mely képviseltetik magukat a sportági
szakszövetségek között. Azon sportágaknál, amelyeknél
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nincsenek versenyek (pl. egyes táncsportok, néptánc) csak a
minősített versenyzők, illetve a bemutatókon, fellépéseken
rendszeresen
fellépők
részesülhetnek
felmentésben
(félévenkénti fellépések számát is igazolni kell a
formanyomtatványon).
5.2.5. A versenysport elfogadási szintje a különböző sportágakban:
- Labdarúgás: NB I, NB II, NB III.
- Labdajátékok: első illetve másodosztály (országos)

- Egyéni sportágak: első osztályú versenyeken való részvétel
- Tánc: versenytánc

- Kivételek: a DEAC-os szakosztály versenyzői (osztálytól
függetlenül)

A versenysport beszámítást kérő hallgatónak a testnevelés elfogadásához
a meghirdetett időpontok egyikén teljesíteni kell a Hungarofit próbát.
(Lásd a honlapon)
5.3. Másoddiploma, párhuzamos képzés, külföldi ösztöndíj:

5.3.1. A Debreceni Egyetem párhuzamos, illetve azonos szintű
(alapképzés, mesterképzés) képzésein a testnevelési kritériumokat
csak egyszer kell teljesíteni. Ezt az előző index, tanulmányi füzet,
Neptunból kinyomtatott igazolás bemutatásával a hallgató a
Tanulmányi Osztályon fogadtathatja el.
5.3.2.Az a hallgató, akinek más felsőoktatási intézményben testnevelés
tantárgyból elfogadott féléve van, az aláírást igazoló leckekönyv,
tanulmányi füzet, Neptunból kinyomtatott igazolás bemutatásával az
STKI igazgatójánál felmentést vagy beszámítást kérhet, melyet az
igazolás kiadása után a hallgató Tanulmányi Osztályán személyesenkell a hallgatónak intéznie.
5.4. Felmentési kérelmek leadása:

Határideje: szeptember 30. illetve február 28.
Helye: Testnevelési Csoportok (elektronikus formában is elküldhető a
megfelelő mellékletekkel)
6. Táborok
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A hallgató tanulmányai során csak egy félév testnevelés
kötelezettséget teljesíthet táborokban való részvétellel. Ez akkor
történhet, ha a hallgató kettő, az STKI által szervezett, sporttáborban
részt vesz tanulmányai során. E táborok min. 5 napos, oktatást
tartalmazó táborok (sí, vízi, vitorlás, természetjáró stb.).

Összegzés
2 tábor = 1 félév
Egyéb esetben 1 nap = 1 alkalom. A táborok tanrendi órákkal nem
vonhatók össze.
A teljesítés utólag kerül elfogadásra a NEPTUN-ban, testnevelés
gyűjtő kurzusként.

Az utazási irodák vagy hallgatói szervezetek által meghirdetett, az
STKI által jóváhagyott, táborokban is teljesíthetők a követelmények.
Feltétele, hogy ezeknek a sporttáboroknak is a DE testnevelő tanárai
legyenek a vezetői, szükség esetén végezzék az oktatást
7. Hiányzások pótlása:
A hiányzások pótlására tanrendi órán nincs lehetőség, de vis
major esetén a vizsgaidőszakban (január végéig, június végéig)
az STKI által biztosított fakultatív testnevelési órákon
lehetséges maximun 2 alkalom pótlása.
Az egyetemi sportélet nagyobb rendezvényein való aktív részvétel
beszámításra kerülhet (ügyrend 11. pontja, 1 részvétel = 1 alkalom),
mellyel csak 2 tanrendi testnevelés óra pótolható az adott szemeszteren
belül. A sporteseményekre való regisztráció kizárólag a
sportreg.unideb.hu lehetséges. Az alkalmak összesítését a hallgatónak
kell kérnie, mely a szorgalmi időszak végén történik.
8. A Debreceni Egyetem testnevelés óráinak helyszínei:
A Debreceni Egyetem sportlétesítményei és külső helyszínek. E
külső helyszíneket az adott félévre érvényes órarendek
tartalmazzák.

9. Külső szolgáltatók:
A DE Sporttudományi Koordinációs Intézet által meghirdetett
térítéses sportszolgáltatás, testnevelés kurzusként való elfogadása,
csak a Debreceni Egyetemmel szerződésben álló vállalkozások
részére engedélyezett. Kizárólag a meghirdetett helyeken, az adott
csoportlétszámnak megfelelően lehet teljesíteni a testnevelést. Az
adott félévre érvényes szolgáltatásokat a NEPTUN-ban meghirdetett
kurzusok
tartalmazzák,
előzetes
tájékoztatás
kapható
a
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www.sportsci.unideb.hu oldalon. A külső szolgáltatóknál teljesített
testnevelés óra esetén is érvényes a Hungarofit próba teljesítésének
kötelezettsége, ez az aláírás feltétele.
A fizetős fitness termi szolgáltatást felvett hallgatóknak minimum heti
2 alkalommal kötelező a megjelenés!
Az egyénileg – edző és testnevelő felügyelete nélkül -, külső
szolgáltatónál végzett fitness termi tevékenység esetén az aláírás
feltétele a Hungarofit felmérésen a minimum 150 pont elérése.
(pontrendszert lásd az 1. mellékletben).
10.A félév elfogadásának egyéb módjai:
10.1.Egyetemi bajnokságok:



A labdarúgó és a kosárlabda egyetemi bajnokság 1-3
helyezettjei teljes félévet regisztrálhatnak. A félév
elfogadása utólag történik a Neptunban testnevelés
gyűjtőkurzusként. Az elfogadáshoz a bajnokságok
jegyzőkönyveinek másolata szükséges. Tanrendi
testnevelés órával nem vonható össze. 

Nem rendszeres egyetemi bajnokságok: 1 részvétel = 1
alkalom [2 óra] 

Az a hallgató, aki nem tudta felvenni a testnevelés tantárgyat, de
teljesíteni szeretné az adott félévben, lehetőséget kaphat, hogy
teljesíthesse az egyetemi sportélet rendezvényein, minden részvétel
1 alkalomnak felel meg. A regisztráció folyamatos
(sportreg.unideb.hu), összesítésére a szorgalmi időszak végén kerül
sor, utólag kerül be a NEPTUN-ba, testnevelés gyűjtő
kurzusként. Az alkalmak csak egy féléven belül összesíthetők, 10
alkalom/félév = 1 félév. Az elfogadási igényt az STKI
igazgatójának kell jelezni a szorgalmi időszak végéig.












Az egyetemi sportélet nagyobb eseményei, rendezvényei:

Debreceni Egyetemi Kupa 

Universitas Kupa 

Műszaki Felsőoktatási Sportnapok 

Agrár Sportnapok 

Medikus Kupa 

Debreceni Egyetemi Bajnokságok 

Egyetemi sporttáborok 

Egyetemi Sportnap 

Egyetemünk sportjának képviseletében: sportversenyeken való
részvétel 

Hétvégi sportprogramok 

Meghirdetés szerint minden egyéb sportprogram 
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Egyetemünk sportjának képviseletében:
Egy teljesített testnevelés félévnek számít:


MEFOB versenyeken: 
Csapatverseny esetében döntő = 1 félév 

Egyéni verseny esetében első 6
helyezés = 1félév
Egyéb esetben 1 alkalom = 1 részvétel 


11.Fakultatív testnevelés
Azon hallgatóknak, akik már teljesítették a testnevelés tantárgy
követelményeit, lehetőséget biztosítunk a sportolásra. A testnevelés
órákat az adott tanárral egyeztetve, a létszám függvényében,
térítésmentesen látogathatják.
12. Hallgatói ügyintézés

12.1 Hallgatói ügyintézés a mindenkori foglalkozást vezető tanárnál.
Debrecen, 2015. október 1.
Prof. Dr. Bartha Elek
Oktatási rektor helyettes

