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Emlékeztető  

az Egyetemi Sporttanács (EST) 2016. június 22-i üléséről
1
  

 (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 mb. kabinetvezető (ELTE Kancellária, Dr. Scheuer Gyula kancellár megbízásával) 
Dr. Bárdos György egyetemi tanár, Dr. Köteles Ferenc egyetemi docens, intézetigazgató (ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet) megbízott helyettesítője 

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

Kiss Edina 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, Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont, Sportiroda) 

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

Sujtó Attila megválasztott elnök (ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat)   

Geréb Tünde, dr. Babos János igazgató (ELTE Kancellária, Szolgáltató Központ) képviseletében  

 

Az ülésről távol maradtak/kimentésüket kérték:  

Dr. Mészáros György szakkollégium igazgató (ELTE Illyés Sándor Szakkollégium)  
Pálfia Zsolt elnök (Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete ELTE Intézményi Szervezete) 

dr. Babos János igazgató (ELTE Kancellária, Szolgáltató Központ)  
Dr. Köteles Ferenc egyetemi docens, intézetigazgató (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és 

Sporttudományi Intézet)  

 

 

Napirend előtt: 

Az EST ülése 14 óra 05 perckor kezdődött meg. Az ülésen az EST 10 tagjából jelen van a fentebb felsorolt 7 tag és 

így az Tanács ülése határozatképes.  

 

Az ülés – meghívóban közölt – napirendi pontjai: 

1. Tájékoztatás a Sportszolgáltatások mérésének (2016) és a Gólyakérdőívek (2015) eredményeiről.    

2. Javaslat a sportinfrastruktúra fejlesztéséről (Múzeum krt.-i kampusz).   

3. Tájékoztatás az általános testnevelés aktuális helyzetéről és vonatkozó hallgatói szükségletekről, 

valamint a térítésmentes sportolás lehetőségeiről.    

4. Az UNESCO Egyetemi Sport Nemzetközi Napjához (2016. szeptember 20.) illeszkedő egyetemi 

ünnepi sportprogram egyeztetése.  

5. Egyebek.  

 Tájékoztatás a Tüskecsarnok Uszoda használatáról és a Puskin u.-i fejlesztésről   

 

A napirend elfogadása előtt az EST elnöke bemutatja a meghívottakat: Sujtó Attilát, az ELTE HÖK megválasztott 

elnökét és Geréb Tündét, aki dr. Babos Jánost képviseletében vesz részt az ülésen. Az EST az ülés napirendjét 

egyhangú nyílt szavazással, 7 igen, 0 nem szavazati aránnyal fogadta el. 

 

1. Tájékoztatás a Sportszolgáltatások mérésének (2016) és a Gólyakérdőívek (2015) eredményeiről.   
- Az előzetesen megküldött és az ülésen előterjesztett felméréseket, azok eredményeit és kapcsolódó összefoglalókat 

az EST tagjai megvizsgálták és javasolják azok felhasználását a stratégiai tervezésben. Az EST egységesen javasolja, 

hogy a felméréseket a továbbiakban is folytassa az Egyetem. Az EST a felmérések kapcsán köszönetet fejezte ki a 

Rektori Kabinet Minőségügyi Irodájának és az egyetemi Minőségirányítási Bizottságnak.  

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 7 igen, 0 nem szavazattal – tudomásul vette az előterjesztett felmérések 

tartalmát.  

                                                 
1
 A magyar-portugál labdarúgó EB mérkőzés napja. 
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2. Javaslat a sportinfrastruktúra fejlesztéséről (Múzeum krt.-i kampusz).   
- Az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett összefoglalót ELTE BTK Hallgatói 

Önkormányzata javasolta napirendre tűzni. A napirendi pontnak volt előzménye, amikor az EST kitért a Kar egy 

korábbi konkrét fejlesztési javaslatra (A. épület alagsori fejlesztés). Azóta a Kar, együttműködve az ELTE 

Kancelláriával és különösen is a Műszaki Főigazgatósággal egy alternatív javaslatot dolgozza ki. A napirendi pont 

kapcsán a hallgatói képviselet egy hallgatói felmérést is végzett, melyre több mint 900 hallgató válaszolt és ennek 

keretében megerősítették a kampuszhoz kapcsolódó sportinfrastruktúra-fejlesztés szükséglet meglétét.  

Ilyash György javasolja, hogy a napirend tárgyalása előtt dr. Árvay Gábor értékelje a korábban kezdeményezett 

Puskin u. 6. szám alatti fejlesztés előrehaladását, majd az EST értékelje a hallgatók által kifejezett szükséglet 

sportszakmai megalapozottságát.  

dr. Árvay Gábor arról tájékoztatja az EST tagjait, hogy sajnálatos módon az Egyetem nem tudta megszerezni az 

említett ingatlant, tekintettel arra, hogy egy ismeretlen cég nagyobb ajánlattal és elővásárlási joggal is megelőzte az 

intézményt.  

Dr. Bárdos György javasolja újabb, a célnak megfelelő ingatlanok megfontolását a Belvárosban.  

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán javasolja, tekintettel Pálfia Zsolt (EST tagja) korábbi javaslatára, hogy az EST ne 

csak a konkrét Kar javaslatára térjen ki, hanem általánosságban is nyilatkozzon a kampusz-alapú sportfejlesztések 

szükségességéről.  

Az EST – hasonlóan a 2015. július 20-i ülésen rögzítettekhez – újra hangsúlyozza a kampuszokon [és az egyetemi 

(szak)kollégiumokban] megvalósítható sportinfrastruktúra fejlesztési lehetőségek feltárásának és a fejlesztések 

mielőbbi megkezdésének fontosságát.  

Az EST sportszakmai szempontból megalapozottnak tekinti a megjelenített hallgatói szükségletet, egyetért azzal, hogy 

a belvárosi kampuszokon tanuló közel tizenötezer hallgató számára érdemes helyben biztosítani a sportolási 

lehetőségeket, tekintettel arra, hogy sportszakmai kutatások alapján ez egy fontos alapfeltétele a sportolás és az aktív, 

egészséges életmód elterjedésének magas arányban a hallgatók körében. Továbbá a korábbi üléseken is megvitatott 

meglévő sportinfrastruktúra kapacitások nem teszik lehetővé, hogy a rendszeresen sportoló hallgatók arányát az 

Egyetem növelje legalább a társintézményekben jelenleg tapasztalt szintjéhez.  

Határozati javaslat  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Sporttanácsa Szervezeti és Működési Rend (SZMR) 115. § (4) bekezdés 

d) pontja alapján szakmai támogatását biztosítja és 115. § (2) bekezdés b) és d) pontjai alapján az Egyetem számára 

javasolja az alábbi sportszakmai stratégiai fejlesztések megfontolását és lehetőségek szerinti megvalósítását:  

1) az Egyetem kezdje meg a kampuszokon [és az egyetemi (szak)kollégiumokban] megvalósítható és szükséges 

sportinfrastruktúra fejlesztési lehetőségek feltárását, és a kapcsolódó fejlesztési tervek előkészítését;  

2) az Egyetem minden erre a célra felhasználható saját szervezeti és pénzügyi erőforrásai, valamint bevonható 

külső támogatások révén támogassa az ELTE BTK Múzeum krt.-i Kampuszához illeszkedő sportinfrastruktúra 

fejlesztését (sporttér kialakítását) mindhárom belvárosi kar (ELTE ÁJK, ELTE BTK és ELTE PPK) hallgatói 

és oktatói, kutatói, dolgozói érdekében.  

Az EST felkéri az érintett egyetemvezetőket és az érintett szervezeti egységek vezetőit arra, hogy a fenti sportszakmai 

javaslat megvalósíthatóságát vizsgálja meg, és annak sikere esetén a szükséges megvalósítást készítsék elő és 

valósítsák meg.  

Az EST Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán előterjesztésére vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

az EST határozatát a kampusz-alapú sportfejlesztésekről és a Múzeum krt.-i sportinfrastruktúra-fejlesztés szakmai 

indokoltságáról.  

Az EST elnöke megállapította és megerősítette az EST határozatképességét (10 tagból 7 jelen van, az EST 

határozatképes 6 szavazati jogú tag részvétele esetén).  

 

3. Tájékoztatás az általános testnevelés aktuális helyzetéről és vonatkozó hallgatói szükségletekről, valamint a 

térítésmentes sportolás lehetőségeiről.  
- Az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett összefoglalókat és azok révén megcélzott témákat röviden 

bemutatja Kiss Edina és Dr. Bárdos György.  

Előzményként elhangzik, hogy a napirendi pont két résztémából tevődik össze: az általános testnevelés helyzetéből és 

a kapcsolódó fejlesztési lehetőségekből, valamint a térítésmentes hallgatói sportolás 

lehetségességéről/megvalósíthatóságáról. A két téma közös tárgyalása szakmailag indokolt, mert 1) az általános 

testnevelés térítésmentességének lehetősége (és/vagy kötelező testnevelés bevezetése/visszaállítása a társintézmények 

gyakorlata alapján) megvizsgálandó kérdéskör; 2) a sportolás általános térítésmentessége és annak megvalósíthatósága 
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sportszakmai, pénzügyi és fenntarthatósági szempontok miatt kérdéses, illetve 

megkérdőjelezhető; 3) a két terület összekötése potenciálisan lehetőséget biztosíthat arra, hogy 

az Egyetem mind az általános testneveléshez kapcsolódó nehézségeket orvosolja mind pedig egyben a hallgatói 

felvetésre is támogatóan reagáljon. (Mindkét témakör kapcsolódik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet rendelkezéseihez is.)  

Kiss Edina ismerteti a kérésére felvett napirendi pont előzményeit: az ELTE ÁJK hallgatói képviselőinek 

kezdeményezését, az ELTE Hallgatói Önkormányzat Elnökségének döntését, kiemelve azt, hogy a kérdéskör 

(térítésmentes sportolás lehetőségei) szándékosan ennyire általános megfogalmazású, hiszen a szakmai javaslatokra és 

észrevételekre számítanak az EST és az Egyetem vezetői részéről.  

Dr. Bárdos György ismerteti az általános testnevelés helyzetét, különös tekintettel a kapcsolódó hallgatói statisztikai 

adatokra és a finanszírozási kérdéskörre (megemlítve azt, hogy az utóbbi kapcsán hivatalosan az ELTE PPK vezetői 

felvették a kapcsolatot az Egyetem vezetőivel ezen összegyetemi feladat kapcsán), valamint a kapcsolódó 

nehézségekre, amelyekkel az ELTE PPK ESI és testnevelői találkoznak a mindennapi munka során.  

Simon Gábor kiemeli, hogy jelenleg a BEAC és annak edzői a kurzusok jelentős részét tarják meg, tekintettel arra, 

hogy az ELTE testnevelőinek óraterhelése alapvetően az egyetem szakos képzéseihez kapcsolódik. Szerinte az 

általános testnevelés kérdéskörét a rendszer szintjén érdemes újragondolni, figyelemmel a hallgatói felvetésre is, és 

ehhez javasolja egy egyetemi operatív bizottság felállítását.  

dr. Árvay Gábor szerint ezen bizottságot az Egyetem rektora és kancellárja közösen kell, hogy felkérje.  

Dr. Bárdos György, emlékeztetve az SZMR EST-re vonatkozó rendelkezéseire, javasolja, hogy a két egyetemvezető 

lehetőleg az EST tagjai közül kérje fel az operatív bizottság tagjait. Mindkét témakör kapcsán egy lehetséges 

megoldásként tartja egy kötelező testnevelés kurzus (egy vagy két féléves) bevezetésének lehetőségét (meg kell 

vizsgálni a megvalósíthatóságot!).  

Az ügyben egy általánosabb javaslatot az EST már megfogalmazta a 2015. július 20-i ülésén: „Az EST hangsúlyozza, 

hogy az Egyetemnek középtávon érdemes bevezetnie a két féléves kötelező testnevelést (a jelenlegi általános 

testnevelés rendszere helyett), és megteremteni az ehhez szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket.”  

Kiss Edina kiemeli, hogy a hallgatói képviselet számára a felvetésük kapcsán előzetesen megfelelőnek tűnik az 

általános testneveléshez kapcsolódó fejlesztés/előrelépés megvizsgálása, továbbá hangsúlyozza, hogy számukra fontos 

lenne az ügy lehetőség szerinti mielőbbi tárgyalása.  

Dr. Hunyadvári László kiemeli, hogy az ELTE majd 3.000 dolgozójának a sportolása és a kapcsolódó kedvezmények 

átgondolását is napirendre kell tűzni a későbbiekben.  

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán összefoglalóan kiemeli, hogy az EST javasolja az ügyben egy operatív előkészítő 

bizottság felállítását rektor és kancellár felkérése nyomán.  

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 7 igen, 0 nem szavazattal – tudomásul vette az előterjesztés tartalmát és 

támogatta a megfogalmazott előrelépési javaslatot.  

 

4. Az UNESCO Egyetemi Sport Nemzetközi Napjához (2016. szeptember 20.) illeszkedő egyetemi ünnepi 

sportprogram egyeztetése.  
Az EST tagjait Ilyash György tájékoztatja, és bemutatja az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett vázlatos 

összefoglalót a lehetséges programokról. Kiemeli azt, hogy az egyetemi vezetők részéről a tanítási szünettel és a 

vonatkozó sportprogrammal kapcsolatban elvárás, javaslat, útmutatás nem érkezett, ugyanakkor egy vonatkozó 

kiterjedt egyeztetést kezdeményezett a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség. Jelenleg nem ismert, hogy a 

sportprogram-szervezéshez kapcsolódó finanszírozás miképpen alakul, ezzel és a tartalmi elvárásokkal kapcsolatban 

folyamatban vannak a megkeresések illetékes vezetők irányába.  

Az EST minden tagja törekszik arra, hogy lehetőségeihez mérten csatlakozzék a közös összegyetemi programhoz és 

szervezéshez.  

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 7 igen, 0 nem szavazattal – tudomásul vette a tájékoztatást azzal, hogy a terület 

kiemelt támogatása javasolt az egyetem számára.  

 

5.  Egyebek.  
- A Tüskecsarnok Uszoda használata kapcsán dr. Gömör Iván és dr. Árvay Gábor kiemeli, hogy az 

üzemeltetőkkel folytatott tárgyalások folytatódnak. Mindenki számára megnyitott használati idősáv (naponta 11:00 

és 14:00 óra között) kiválóan alkalmas az általános testnevelés és a szakos képzés óráihoz, ezért érdemes a BME-vel 

közösen mielőbb tárgyalni újra az MNSK és más szervezetek illetékes vezetőivel (különös tekintettel a hamarosan 

aktuális őszi órameghirdetésekre).   
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- dr. Árvay Gábor röviden beszámol arról, hogy az ELTE és a BEAC sikeresen benyújtotta 

közösen a TAO-pályázatokat, az ELTE sportingatlan portfoliójának egy jelentékeny része 

érintett lesz a remélt fejlesztésben. A Bogdánfy úti Sportcsarnok kiszolgáló épülete kapcsán (pontosabban annak 

megterveztetése kapcsán) egyeztetés zajlik a szükséges funkciók tekintetében. Ehhez kapcsolódó javaslatokat is várják 

a közeljövőben.  

Dr. Bárdos György javasolja már most átgondolni az átépítés időszakában a képzés helyszíne biztosításának ügyét. Az 

általa javasolt megoldás szerint az új kiszolgáló épület egy új helyszínre kerülne a sporttelepen belül és így a régi 

épületet addig használni lehetne, amíg az új épület felépül (később a régi épület lebontása történhetne meg) és így a 

képzés és kutatás zavartalansága biztosított lenne.  

- Az EST javasolja Kapás Boglárka felkérését, hogy az ELTE és az ELTE egyetemi sport követeként segítse az 

Egyetem és az egyetemi sport ügyét. A felkérés szakmai-tartalmi előkészítését Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, dr. 

Árvay Gábor és Simon Gábor végzi el.  

 

Az EST ülését 15:30 órakor rekesztette be az elnök.  

 

 

Budapest, 2016. június 28.    

 

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:  

Dr. Bárdos György, a Sporttanács tagja  

 


