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L É V A Y   S P O R T K Ö Z P O N T 

USZODA HÁZIREND 

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon uszodája (továbbiakban: uszoda) 

elsődlegesen az intézmény, a társintézmények, valamint a gimnáziummal szerződéses 

jogviszonyban álló szervezetek testnevelési óráit, úszásoktatását, edzéseit hivatott kiszolgálni, 

csak korlátozott mértékben áll a városlakók, a lakossági úszók szolgálatában.  

Az uszoda működésében két alapvető szolgáltatási időszakot különböztetünk meg: 

 

I. Zártkapus üzemeltetési időszak az intézmény diákjai, a társintézmények tanulói, 

a gimnáziummal szerződéses kapcsolatban álló szervezetek számára. 

Zártkapus üzemelés esetén az uszodát igénybevevők a gimnázium főbejárata 

felől közelíthetik meg az uszodát. 

 

II. Nyitott kapus üzemeltetési időszak a városlakók, a lakosság úszni vágyó tagjai 

számára. Nyitott kapus üzemeltetés esetén az uszodát igénybevevők a Rákóczi 

utcai sportközpont főbejáratán keresztül közelítik meg az uszodát. 

 

Általános szabályok: 

Az uszodát mindenki saját felelősségére veheti igénybe. 

 

6 éven aluli illetve 14 éven aluli, de úszni nem tudó gyermek a medencét csak felnőtt, vagy 

szülő felügyelete mellett használhatja. 

 

Az uszoda igénybevevői a bérletszelvény megvásárlásával, illetve a diákok a létesítmény 

igénybe vételével egyidejűleg tudomásul veszik, hogy számukra a Házirendben foglaltak 

betartása kötelezővé válik. 

Attól az igénybevevőtől, aki a szabályok betartását nem vállalja, vagy megszegi azokat, az 

intézmény Vezetősége és munkatársai megtagadhatják a szolgáltatást, valamint indokolt 

esetben a létesítmény területéről eltávolíthatják. 

A népjóléti miniszter 37/1996. (X.18.) NM rendelete alapján, a közfürdőt nem látogathatják: 

a.) a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, 

b.) a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű 

kóros bőrelváltozással járó betegségben szenvedő, 

c.) az ittas, 

d.) a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek. 
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Nem engedélyezett: 

 a medencét előfürdő – előzuhany – használata nélkül igénybe venni, 

 az úszómedence vizébe oldalról beugrani – kivéve a medence rövid oldalán lévő 

starthelyeket–, mások úszását és edzését zavarni, a medence használatában akadályozni 

vagy veszélyeztetni, 

 az uszoda területére fegyvert, mérgező vagy egészségre ártalmas, balesetveszélyes 

anyagot és eszközt bevinni, 

 az uszoda területére állatot bevinni, 

 a medencébe törékeny tárgyat, vagy baleset, sérülés okozására alkalmas tárgyat 

bevinni, 

 az uszoda medenceterében étkezni, 

 az épületben – mint sportlétesítményben – dohányozni, 

 a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megszegni. 

 

Az öltözőket az igénybevevő önállóan és rendeltetésszerűen használja. Az öltözőszekrényen 

kívül hagyott személyes ruházatért és tárgyakért az uszoda üzemeltetője felelősséget nem vállal, 

ahogyan a medencetérbe bevitt ruházati és egyéb tárgyakért sem. 

 

A medencetéri csúszásveszély elkerülése érdekében a fürdővendégek számára strandpapucs 

használata kötelező, az úszómedencében az úszósapka használata kötelező. 

Az öltözőbe utcai cipővel bemenni tilos. Az uszodába érkezéskor az igénybevevőnek az 

öltözőfolyosón van lehetősége az utcai cipőt strandpapucsra cserélni. Az utcai cipő tárolása a 

folyosón elhelyezett tárólószekrényben, vagy az öltözőben elhelyezett zárható szekrényben 

történhet. Az uszoda elhagyásakor az utcai cipőt az öltözőfolyosón veheti fel az igénybevevő. 

 

Az uszodában csak az úszódressznek minősített fürdőruha engedélyezett. Nem felel meg a 

kempingnadrág, zsebes fürdőnadrág, strandruha, stb. 

 

Az uszoda berendezési, felszerelési tárgyait rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Aki 

szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az üzemeltető a kár megtérítését 

követelheti. 

 

Az úszómedencében elhelyezett bójasorok és egyéb kiegészítő eszközök elhelyezését, 

mozgatását csak az azzal megbízott uszodamesterek végezhetik. 

 

Az igénybe vevőt ért bármilyen sérülést, balesetet az elsősegélynyújtó-helyen elhelyezett 

betegnaplóban dokumentálni kell. Az elsősegélynyújtó indokolt esetben köteles a 

mentőszolgálatot igénybe venni. 
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Az uszodában való tartózkodás napi időbeosztás szerinti idejének pontos betartása a diákok és 

külső igénybevevők számára egyaránt kötelező. Az úszók a rendelkezésükre álló idősávban 

használhatják a medencét. Az épületbe és az öltözőkbe az idősáv kezdete előtt negyed órával 

léphetnek be, az idősáv leteltét követően negyed órával kötelesek elhagyni az öltözőket és az 

öltözőfolyosót. Kivételt képeznek a hétköznap reggeli utolsó idősávok, amikor hétfőn 8:30 

órakor, kedd-péntek között 7:30 órakor legkésőbb az öltözőket el kell hagyni, hogy az első 

tanórára érkező tanulók átöltözése is lehetséges legyen. 

 

Az uszoda köteles a medence vízminőségét, hőfokát a 37/1996. (X.18.) NM rendeletben 

meghatározottak megfelelően biztosítani, az öltözők és egyéb az uszodához tartozó területek 

takarítását, tisztántartását, és fertőtlenítését rendszeresen megoldani. 

A forgatott vizű medencét az üzemeltető félévente köteles leengedni és újratölteni. A medence 

leürítését csak a fürdővendégek medencéből történő távozása után lehet megkezdeni. 

A „Vásárlók könyvét” az uszodai portán áll az igénybevevők rendelkezésére. Kérésre 

rendelkezésre kell bocsátani, az igénybe vevőket a bejegyzésben akadályozni nem lehet. A 

bejegyzéseket az uszoda üzemeltetője köteles kivizsgálni és a panaszra, észrevételre, javaslatra 

vonatkozó szabályok alapján intézkedni.  

 

Zárt kapus üzemeltetési időszak szabályai: 

 

A testnevelési órák, úszásoktatások, edzések alkalmával a csoportok teljes körű felügyeletét a 

testnevelő tanár, edző látja el, aki felelős a csoport tagjainak vízből mentéséért, és ellátja az 

elsősegélynyújtó feladatkörét is. 

 

Tanuló a medencetérben tanári, edzői felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 

 

A testnevelés órán, úszásoktatáson, edzésen és más egyéb szervezett foglalkozáson a 

foglalkozást vezető a medencetérben utcai ruhában nem tartózkodhat. 

 

Az öltözők, öltözőszekrények, hajszárítók használata testnevelés órán, úszásoktatáson, edzésen 

és más egyéb szervezett foglalkozáson a testnevelő tanár, edző iránymutatása alapján és 

felügyelete mellett történik. 

 

 

 

Nyitott kapus üzemeltetési időszak szabályai: 

 

Az uszoda a nagyközönség számára az alábbi nyitvatartási rend szerint áll rendelkezésre: 
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NAP DÉLELŐTT DÉLUTÁN 

Hétfő 5:30  -  8:30 18:00  - 21:00 

Kedd 5:30  -  7:30 18:00  - 21:00 

Szerda 5:30  -  7:30 18:00  - 21:00 

Csütörtök 5:30  -  7:30 18:00  - 21:00 

Péntek 5:30  -  7:30 18:00  - 21:00 

Szombat 5:30  -  8:30 17:00  -  21:00 

Páratlan számozású heteken szombat szünnap 

Vasárnap Zárva 

 

Tanítási szünetek alatt az uszoda egyedi nyitvatartási rendben működik, amelyet a tanítási 

szünet megkezdése előtt 5 nappal az uszoda bejáratánál kifüggesztve és az intézmény honlapján 

nyilvánosságra hoz. 

 

Az uszoda a nyitvatartási idő alatt folyamatosan szakképzett uszodamester, elsősegélynyújtó 

jelenlétét és a szükséges mentőeszközöket biztosítja. 

A Lévay Sportközpont uszodája a közönség számára kizárólag 10 vagy 20 alkalmas úszóbérlet 

vásárlásával, az erre kijelölt naponkénti idősávban vehető igénybe.  

 

A bérletvásárlásra az intézmény Gazdasági Irodájában (3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2., I. emelet), 

hétköznapokon 10-14 óra között van lehetőség. 

 

Az úszóbérletet megvásárló RFID chipet tartalmazó, a vásárló nevét rögzítő beléptető-kártyát, 

és a vásárolt bérletnek megfelelő számú, sorszámozott, a választott idősáv színének megfelelő 

színű karszalagot kap.  

 

Az uszodai öltöző folyosóra belépni csak a helyszínen felrögzített karszalaggal, belépőkártya 

használatával van lehetőség. Az öltözőkbe utcai cipővel belépni tilos. Az öltözőfolyosón 

kulccsal zárható szekrény áll az igénybevevők rendelkezésére az utcai cipők tárolására. A 

karszalagot az uszodában tartózkodás teljes ideje alatt viselni kell, távozáskor el kell távolítani. 

A karszalag felrögzítése és eltávolítása a portás feladata. A úszóbérlet díja tartalmazza az 

alkalmanként egy óra úszás díját, az öltöző és zuhanyzóhasználati díjat, valamint a kulccsal 

zárható öltözőszekrény és cipőtároló szekrény használatának lehetőségét is. Az öltözőszekrény 

és cipőtároló szekrény kulcsát érkezéskor a portás adja át, távozáskor a portásnak kell 

visszaadni. 

Az uszodában sávonként egy időben legfeljebb négy bérlet értékesíthető. A vásárláskor az 

úszóbérletet vásárló – kérésének megfelelően - adott naphoz, adott idősávhoz és adott 

pályasávhoz társított úszóbérletet kap. Egy napszakban csak egy idősáv jelölhető meg. Az 

úszásra megjelölhető idősáv 1óra/alkalom. Az uszoda üzemeltetője így tudja garantálni, hogy 
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minden esetben olyan úszósáv álljon az igénybe vevő rendelkezésére, ahol négynél kevesebben 

úsznak. 

 

Az idősávok: 

 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 

A 5:30 – 6:30 5:30 – 6:30 5:30 – 6:30 5:30 – 6:30 5:30 – 6:30 5:30 – 6:30 

B 6:30 – 7:30 6:30 – 7:30 6:30 – 7:30 6:30 – 7:30 6:30 – 7:30 6:30 – 7:30 

C 7:30 – 8:30     7:30 – 8:30 

D      1700 – 18:00 

E 
18:00 – 

19:00 

18:00 – 

19:00 

18:00 – 

19:00 

18:00 – 19:00 18:00 – 

19:00 

18:00 – 19:00 

F 
19:00 – 

20:00 

19:00 – 

20:00 

19:00 – 

20:00 

19:00 – 20:00 19:00 – 

20:00 

19:00 – 20:00 

G 
20:00 – 

21:00 

20:00 – 

21:00 

20:00 – 

21:00 

20:00 – 21:00 20:00 – 

21:00 

20:00 – 21:00 

 

Pl: A Hétfő és Csütörtöki 5:30 – 6:30 közötti úszósávot választók bérletének megjelölése: 

H AII/3  Cs AII/3 hétfőn és csütörtökön, 5:30 – 6:30 óra között a II. sávban a 3. úszó. Úszóbérlet 

vásárláskor az igényelt napokon eltérő idősáv is választható. 

A 10 alkalmas úszóbérletet a vásárlás napjától számított 40 napon belül, a 20 alkalmas 

úszóbérletet a vásárlás napjától számított 80 napon belül fel kell használni. Az úszóbérlet fel 

nem használt része érvényét veszíti. 

 

Az igénybevevők – balesetvédelmi okok miatt – csak az öltözők beépített hajszárítóit 

használhatják. 

A mindenkor érvényes bérlet árakat külön – az uszodában kifüggesztett és az intézmény 

honlapján nyilvánosságra hozott – dokumentum tartalmazza. 

 

Kellemes úszást kívánunk! 

 

Miskolc, 2021.05.10. 

 

 

 

Jóváhagyta:  Ábrám Tibor igazgató 


