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Emlékeztető  

az Egyetemi Sporttanács (EST) 2017. március 23-i üléséről  

 (helyszín: ELTE Tanári Klub) 

 
Az ülésen jelen voltak: 

- az EST szavazati jogú tagjai:  Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán egyetemi adjunktus (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar), hallgatói ügyek rektori 

biztosa, az EST megbízott elnöke (Dr. Mezey Barna rektor megbízásával)  

dr. Árvay Gábor jogi tanácsadó (ELTE Kancellária, Dr. Scheuer Gyula kancellár megbízásával)  
dr. Babos János igazgató (ELTE Kancellária, Szolgáltató Központ) 

Dr. Bárdos György egyetemi tanár, Dr. Köteles Ferenc egyetemi docens, intézetigazgató (ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet) megbízott helyettesítője  
Pálfia Zsolt elnök (Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete ELTE Intézményi Szervezete) 

Sujtó Attila elnök (ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat)  

Simon Gábor ügyvezető (Budapesti Egyetemi Atlétikai Club) 
dr. Gömör Iván ügyvezető (ELTE SPORT Kft.)  

- az EST tanácskozási jogú tagja: Ilyash György projektvezető, az EST titkára (ELTE Kancellária, Szolgáltató Központ, Sportiroda) 

- az ülésre meghívottak:  Dr. Mezey Barna rektor 
Dr. Demetrovics Zsolt egyetemi tanár, dékán (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)  

dr. Nánay János mb. kabinetvezető (ELTE Kancellária, Dr. Scheuer Gyula kancellár megbízásával)  

Móczik Alexandra sportügyi referens (ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat)   
Dr. Kraiciné Szokoly Mária, c. egyetemi docens (ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, 

  meghívott szakértő)  

 

Az ülésről távol maradtak/kimentésüket kérték:  

Dr. Mészáros György szakkollégiumi igazgató (ELTE Illyés Sándor Szakkollégium)  
Dr. Köteles Ferenc egyetemi docens, intézetigazgató (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és 

Sporttudományi Intézet)  

Dr. Hunyadvári László egyetemi docens, tanszékvezető és elnök (ELTE Informatikai Kar, ELTE Közalkalmazotti 
Tanács)  

 

 

Napirend előtt: 

Az EST ülése 09 óra 05 perckor kezdődött meg. Az ülésen az EST 10 tagjából jelen van a fentebb felsorolt 8 tag, így 

az Tanács ülése határozatképes.  

 

Az ülés – meghívóban közölt – napirendi pontjai: 

1. Tájékoztatás a hozzáférhető testneveléshez kapcsolódó szakmai értékeléséről.  

2. Javaslat az ELTE Egészségfejlesztési Stratégia kidolgozására, egyetemi megvitatására.  

3. Tájékoztatás az ELTE Élsportolók Adatbázisáról és az élsportoló hallgatók kapcsolódó támogatásáról.  

4. Egyebek. 

 Tájékoztatás a TAO sporttámogatási rendszerhez kapcsolódó fejlesztésről és egyéb az egyetemi 

sporthoz kapcsolódó ügyekről.  

 Tájékoztatás az ELTE Sport Kft. aktuális fejlesztéseiről, a IV. ELTE – Egyetemi - Főiskolai Dolgozók 

Sport Kupájáról és egyéb az egyetemi sporthoz kapcsolódó ügyekről. 

 Tájékoztatás az egyetemi sporthoz és annak fejlesztéséhez kapcsolódó hallgatói felmérésekről és 

egyéb az egyetemi sporthoz kapcsolódó ügyekről.  

 Tájékoztatás a sportlétesítmények kataszteréről, a kapcsolódó hatósági jelentésekről és egyéb az 

egyetemi sporthoz kapcsolódó ügyekről.  

A napirend elfogadása előtt az EST elnöke bemutatja a meghívottakat: Dr. Kraiciné Szokoly Mária, az ELTE 

Egészségfejlesztési Stratégia kialakításában résztvevő szakértőt és Móczik Alexandrát, a Hallgatói Önkormányzat 

sportügyi referensét. Az EST az ülés napirendjét egyhangú nyílt szavazással, 8 igen, 0 nem szavazati aránnyal fogadta 

el. 

 

1. Tájékoztatás a hozzáférhető testneveléshez kapcsolódó szakmai értékeléséről.     
- A hozzáférhető testnevelés tervezési folyamatát röviden ismerteti Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, kiemelve azt, 

hogy a szakmai szereplők (BEAC, ESI) által megfogalmazott elemzést a következőekben véleményezik az egyetemi 

érdekképviseletek, ezt követően pedig az egyetemi adminisztráció megvizsgálja a javaslatok 

végrehajthatóságát/megvalósíthatóságát (pénzügyi lehetőségek stb.).  
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Az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett anyagot röviden összefoglalja Simon Gábor, 

részletesen kitérve az elemzésben megfogalmazott fejlesztési forgatókönyvekre, továbbá 

kifejtve azt, hogy a szakmai szereplők szerint a kötelező testnevelés fokozatos visszaállítása a végső cél.  

Dr. Babos János meglátása szerint a megvalósíthatóság szempontjából a felvázolt megoldási javaslatok kombinálására 

lesz szükség valószínűleg. Kiemeli, hogy a kollégiumi helyszíneket is számításba kell venni.  

Dr. Bárdos György szerint a sportolási helyszínek közelsége a testnevelés esetén is jelentős hatással van a hallgatók 

részvételi hajlandóságra.  

Dr. Árvay Gábor is a megvalósíthatóság szempontjából hangsúlyozza a fokozatosság és a megoldási lehetőségek 

kombinálásának szükségességét. Kiemeli, hogy a szakmai oldal megjelölt végleges cél (kötelező testnevelés) 

megvalósulását meg kell, hogy előzze a vonatkozó infrastruktúra teljes megújítása. Ennek első lépése a TAO-

fejlesztés, amelyet most kezd meg az ELTE és a BEAC közösen, ehhez is szükség van önrész
1
 biztosítására az 

Egyetem részéről. Mindezek fényében meglátása szerint a cél három lépésben érhető el: 1) a meglévő általános 

testnevelést ingyenessé tétele a hallgatók számára, 2) a sportinfrastruktúra megújítása és bővítése, 3) a kötelező 

testnevelés bevezetése.  

Dr. Bárdos György javasolja, hogy átmeneti időszakban (általános testnevelés ingyenessé tétele és a 

sportinfrastruktúra teljes megújítása közötti időszakban) az Egyetem fontolja meg külső sportlétesítmények bérlésének 

lehetőségét, különös tekintettel a BME a közelben található létesítményeire (atlétika pálya stb.).  

Dr. Gömör Iván felveti annak a lehetőségét, hogy kerékpárok beszerzésével elérhetőbbé teheti az intézmény az ELTE 

Vizisport-telepet is.  

Az EST egységesen javasolja, hogy a szakmai anyag egyeztetésének második szakaszát kezdjük meg, azzal, hogy a 

dokumentum lehetővé tegye a megoldási lehetőségek kombinált megvalósítását.  

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 8 igen, 0 nem szavazattal – támogatta a döntést.  

 

2. Javaslat az ELTE Egészségfejlesztési Stratégia kidolgozására, egyetemi megvitatására.   
- Az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett ELTE Egészségfejlesztési Stratégiának megfogalmazását az ELTE 

Rektorának megbízásából Dr. Bárdos György koordinálta, aki röviden ismerteti az anyagot. Kiemeli annak a tényét, 

hogy az anyagot széles körben egyeztették lehetőleg minden releváns egyetemi szereplővel. Továbbá kiemeli, hogy 

jelenleg az Egyetem minimális figyelmet szentel a hallgatók, az oktatók-kutatók és dolgozók egészségfejlesztésének.  

Pálfia Zsolt javaslata alapján különös figyelmet kellene szentelni a nemzetközi hallgatóknak is, hogy növeljük az 

Egyetem vonzásképességét. Továbbá javasolja az Egészségfejlesztési Stratégia keretében kialakítani a „családbarát 

egyetem” szolgáltatásait is.  

Dr. Babos János kiemeli, hogy fenntartja a korábbi visszajelzését, hogy az ELTE SZMR alapján az egyetemi 

egészségfejlesztés stratégiai-tervezési szintje az Egyetemi Sporttanács kompetenciája és ezért nem javasolja új 

egyetemi testület felállítását. Továbbá kiemeli, hogy az Egészségfejlesztési Stratégiának megvalósításának szakmai 

vonatkozásaiban elsődleges az ELTE PPK, míg a szolgáltatási vonatkozásaiban a koordinációt az ELTE Sportiroda 

(ELTE Szolgáltató Központ) kell, hogy ellássa. Ezen a területen sincs szükség új kapacitások létrehozására.  

Dr. Kraiciné Szokoly Mária hangsúlyozza, hogy a megfogalmazott intézkedések részben pénzügyi források nélkül is 

megvalósíthatóak (tájékoztatás, szabályozás stb.).  

Dr. Bárdos György egyetért Babos Jánossal és javasolja, hogy az Egyetemi Sporttanácsot egyértelműség kedvéért 

nevezze át az intézmény Egyetemi Sport- és Egészségtanáccsá.  

Pálfia Zsolt felhívja a figyelmet arra, hogy az Egészségfejlesztési Stratégiában szereplő célkitűzések szempontjából 

fontos lenne megfogalmazni javaslatokat a jelenleg előkészítés alatt álló infrastrukturális beruházások kialakítására.  

Dr. Nánay János javasolja, hogy az így megfogalmazott igények lehetőleg legyenek konkrétak és mielőbb kerüljenek 

megfogalmazásra a versengő igények és azok priorizálása érdekében.  

A javaslat megfogalmazását az ELTE Sportiroda koordinálja.  

Pálfia Zsolt továbbá javasolja rekreációs helyiségek kialakítását kampuszonként.  

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán jelzi, hogy ilyen célú helyiségfelmérések folyamatban vannak.  

Az EST Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán előterjesztésére vita nélkül, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül javasolja 

az ELTE Rektorának az Egészségfejlesztési Stratégia előterjesztését elfogadásra az ELTE Szenátusának.  

                                                 
1
 Tehát a TAO-fejlesztés is pénzügyi megterhelést jelent az intézmény számára. A CXIX/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat (a 

Puskin utca 6. szám alatti ingatlan megszerzésével kapcsolatos tárgyalásokra és szerződéskötésre szóló felhatalmazásról) 

értelmében az ELTE elkülönített sportinfrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódóan 400 millió forintot; az ingatlan megszerzése 

időközben meghiúsult.  
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3. Tájékoztatás az ELTE Élsportolók Adatbázisáról és az élsportoló hallgatók kapcsolódó támogatásáról.  

- Az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett összefoglalót és annak révén megcélzott témákat röviden 

bemutatja Ilyash György.  

Előzményként elhangzik, hogy az ELTE Élsportolók Adatbázisa jelenleg önkéntes nyilvántartást jelent, melynek 

létrehozásában az ELTE Sportiroda és az ELTE Oktatási Igazgatósága működik együtt. Hosszú távú cél azonban a 

nyilvántartás Neptun (Egységes Tanulmányi Rendszer) alapú megvalósítása. Jelenleg az adatbázisban közel 100 

egyetemi hallgató élsportoló regisztrált.  

Ilyash György kiemeli, hogy ennek kapcsán három javaslatot érdemes támogatnia az EST-nek:  

1) az élsportoló hallgatók és az egyetemi versenysportban résztvevő hallgatók intézményi ösztöndíj-támogatásának 

kidolgozását a következő ülésre,  

2) az élsportoló hallgatók támogatása annak érdekében, hogy az Egyetemünket a kiemelt nemzetközi egyetemi 

sportversenyeken képviseljék (pl.: Universiade részvétel stb.),   

3) az élsportoló hallgatók versenyrészvételének (ELTE képviseletében) intézményi biztosításának jogi és pénzügyi 

folyamatszabályozása (az elmúlt időszak tapasztalatai alapján: Európai Egyetemi Játékok, karate vb stb.), pontosabban 

az érintett szervezeti egységek felkérése a folyamatszabályozásra.   

A második javaslat kapcsán az idei évre vonatkozóan időközben előrelépés történt, az ELTE Sportiroda megkapta a 

vonatkozó támogatást az egyetemi költségvetés keretében.  

Simon Gábor javasolja, hogy a MEFOB-król szóló értesítéseket személyre szólóan küldje ki a Sportiroda a 

hallgatóknak, ahogyan ez az elmúlt időszakban megvalósult a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram új kiírása 

kapcsán.  

Az új ösztöndíj-típus tervezés kapcsán kiemeli, hogy itt meg kell különböztetni i) az Egyetemünk sportegyesületében 

sportoló hallgatókat és ii) más portegyesületekben sportoló hallgatóinkat, különös figyelmet kell szentelni az 

köznevelésben tanuló diákoknak. A BEAC szívesen közreműködik ennek kialakításában.  

Dr. Nánay János szerint a köznevelésben tanuló diákoknak a bevonása valóban fontos lenne, különös tekintettel az 

ELTE köznevelési intézményeire.  

Dr. Bárdos György hangsúlyozza, hogy a MEFOB-ok mellett érdemes tekintetbe venni az SHS (Sportszakos 

Hallgatók Sporttalálkozója) rendezvényeket is. Javasolja továbbá, hogy az élsportolók tanulmányi követelményeit 

(nevezetesen a kivételes tanulmányi rend megítélését) intézményi szinten gondoljuk át.  

Ilyash György tájékoztatja arról, hogy ezt a folyamatot az ELTE Sportiroda már kezdeményezte az ELTE Oktatási 

Igazgatóságánál, a közös munkára meghívást kap az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az ELTE PPK ESI is.  

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán összefoglalóan kiemeli, hogy az EST javasolja az 1) új ösztöndíj tervezetének 

előkészítését ELTE Sportiroda vezetésével, a BEAC valamint ELTE HÖK közreműködésével, továbbá a 2) az 

élsportoló hallgatók Egyetem által támogatott versenyrészvételének folyamatszabályozását. Ez utóbbi esetben az 

ELTE Szolgáltató Központ felkéri a Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságot valamint a Gazdasági 

Igazgatóságot a folyamatszabályozás megtervezésére.   

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 8 igen, 0 nem szavazattal – tudomásul vette az előterjesztés tartalmát és 

támogatta a megfogalmazott előrelépési javaslatokat.  

 

4.  Egyebek.  
- A TAO sporttámogatási rendszerhez kapcsolódó fejlesztés kapcsán dr. Árvay Gábor beszámolt arról, hogy az 

összegyűjtött támogatásokból a három köznevelési intézmény (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló 

Gimnázium és Kollégium; ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium;  ELTE 

Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium) tornatermét tudja felújítani az ELTE és a BEAC közösen, valamint a 

Bogdánfy úti Sportcsarnokot. A felújítás jogi-pénzügyi előkészítése és a szerződéskötés folyamatban van. Zajlik a 

műszaki tervezés véglegesítése. Dr. Babos János kérdezi, hogy a következő TAO-pályázathoz a prioritások 

megállapítása mikor és hogyan zajlik majd. Árvay Gábor a Bogdánfy úti Kiszolgáló épületet látja prioritásnak a 

tavalyi tervezés fényében, ugyanakkor szükségesnek véli a tervezést. Tavalyi tervezéshez hasonlatosan idén is az 

ELTE Sportiroda koordinálja a munkát. Simon Gábor szerint a TAO-pályázat határideje miatt a feladat fontos és 

sürgős, ezért legyen prioritásként kezelve.  

- dr. Nánay János tájékoztatja az EST-t, hogy a sportinfrastruktúra tekintetében egy összegyetemi katasztert készített 

el, melynek legfontosabb céljai 1) új hasznos területek bevonása a sportéletbe, 2) egységes kezelés/üzemeltetés a 

hatékonyság növelése érdekében. Kihangsúlyozza, hogy az ELTE Kancellária és Kancellár Úr célkitűzése, hogy az 
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egyetemi sportinfrastruktúrát nonprofit módon, de fenntarthatóan működjön Az említett 

katasztert bemutatja a következő EST-n.  Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán kéri, hogy a 

kataszter kialakítása olyan legyen, hogy azon a hasznosítható sportterek mellett fel legyenek tüntetve az ott végezhető 

sporttevékenységek, a kapacitás, valamint a jelenlegi kihasználtság is. Pálfia Zsolt szerint fontos lenne a dolgozók 

bevonása is. dr. Babos János tájékoztatja arról, hogy vonatkozó dolgozói felmérés előkészítése a következő 1-2 hétben 

megkezdődik.  

- dr. Gömör Iván tájékoztatja az EST-t, hogy az ELTE SPORT Kft. néhány kisebb, de fontos felújítást bonyolította le 

korábban valamint bonyolít jelenleg illetve tervezi lebonyolítani a jövőben (az ELTE támogatásával):  

 Új, korszerű stég beüzemelése a Vízi-sporttelepen. Az áprilisi szezon kezdetére saját költségen lecseréljük az 

elhasznált vashordós úszóstéget könnyű, karbantartásmentes és környezetbarát új úszóstégre.  

 2 db új műfüves kispályás labdarúgó pálya kialakításnak konstrukciója a Mérnök utcában.  

 Bogdánfy u. 10/A. 2 db műfüves foci pálya műfű burkolat cseréje.  

 Bogdánfy 10/A. Sporttelepen a meglévő szabadtéri teniszpályák átalakítása.  

 Vízisport-telepen 2 db új zuhanyzó helyiség kialakítása, a meglévő 2 db zuhanyzó felújítása, szennyvíz fogadó 

akna átalakítása, új nagy teljesítményű szivattyú és vezérlés telepítése.  

 A Bogdánfy utcai Sportközpontban a kiszolgáló épületben az egyetemi sporttudományi oktatás tanterem és 

laboratórium kapacitásbővítése.  

IV. ELTE – Egyetemi - Főiskolai Dolgozók Sport Kupája lesz 2017. április 22-én a Kft. szervezésében és 

rendezésében az ELTE Bogdánfy utcai Sportközpontban. Ennek hirdetésében és a dolgozók aktív bevonásában kéri a 

megjelentek közreműködését.  

- Ilyash György megemlíti, hogy jelenleg két hallgatói felmérés előkészítése történt meg: 1) az egyik a nemzetközi 

hallgatóinkat célozza meg, 2) míg a másik a belvárosi Karokon tanuló hallgatókat (ez utóbbi vizsgálja a hallgatók 

nyitottságát a belvárosi közoktatási intézmények tornatermeinek használatára).   

- Simon Gábor megköszöni az ELTE támogatását a VIII. Kárpát-medencei Egyetemek Kupájának, valamint IV. Cheer 

MEFOB  megrendezésére vonatkozóan és megemlíti azok sikerességét. Ugyanakkor tájékoztatja az EST-t, hogy 

további MEFOB-ok szervezését is végzi a BEAC az ELTE nevében, így a sakk, a röplabda és a tollaslabda 

sportágakban.  

Kiemeli továbbá, hogy Európa első egyetemi sportszövetsége, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség idén 

ünnepli fennállásának 110. évfordulóját, ehhez kapcsolódóan Emléküléssel egybekötött Ünnepi Közgyűlés lesz, ennek 

keretében több ELTE-s polgár is díjazásban részesül:  

Buttás Pál: Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportért Életműdíj 

Koczka Tibor: MEFS Elek Ilona Emlékérem az egyetemi sport támogatásáért 

Árendás Tamás: Fiatal sportszakemberek Németh Angéla Magyar Egyetemi sportért Érdemérme 

Kovácsik Rita: Fiatal sportszakemberek Németh Angéla Magyar Egyetemi sportért Érdemérme 

Szabó-Thomka Hanna: MEFS Halassy Olivér Hallgatói Díj 

Sajben Marcell: MEFS Halassy Olivér Hallgatói Díj 

- Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán kéri, hogy gondoljuk át az EST lehetséges átalakításának szükségét az ELTE és a 

SEK integrációja kapcsán.  

 

Az EST ülését 10:40 órakor rekesztette be az elnök.  

 

Budapest, 2017. március 24.     

 

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 

                    a hallgatói ügyek rektori biztosa  

                 az Egyetemi Sporttanács mb. elnöke 

 

 

 
Az emlékeztetőt készítette: 

Ilyash György, a Sporttanács titkára 
 

Az emlékeztetőt ellenőrizte:  

Simon Gábor, a Sporttanács tagja  

 


