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Emlékeztető
az Egyetemi Sporttanács (EST) 2016. március 22-i üléséről
(helyszín: ELTE Tanári Klub)
Az ülésen jelen voltak:
- az EST szavazati jogú tagjai:

- az EST tanácskozási jogú tagja:
- az ülésre meghívottak:

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. Babos János igazgató (ELTE Kancellária, Szolgáltató Központ)
Dr. Bárdos György, Dr. Köteles Ferenc egyetemi docens, intézetigazgató (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet) megbízott helyettesítője
Kiss Edina elnök (ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat)
Simon Gábor ügyvezető, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség Elnökségének tagja, (Budapesti Egyetemi
Atlétikai Club)
dr. Gömör Iván ügyvezető (ELTE SPORT Kft.)
Ilyash György projektvezető, az EST titkára (ELTE Kancellária, Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont, Sportiroda)
Dr. Mezey Barna rektor
Dr. Demetrovics Zsolt egyetemi tanár, dékán (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)
Kovács Krisztina központvezető (ELTE Kancellária Szolgáltató Központ, ELTE Fogyatékosügyi Központ)

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. 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 ülés – meghívóban közölt – napirendi pontjai:
1. Az egyetemi sportszervezés 2016. évi célkitűzéseiről.
2. Tájékoztatás az egészség- és sporttudományi tehetséggondozásról.
3. Javaslat a külföldi hallgatók és a dolgozók sportolásának elősegítésére .
4. Tájékoztatás az ELTE fogyatékossággal élő hallgatóinak sportolási lehetőségeiről és a kapcsolódó
fejlesztési ajánlások megfogalmazása.
5. Az egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel, testneveléssel és sporttal kapcsolatos egyetemi
előterjesztések véleményezése.
6. Egyebek.
 Tájékoztatás az Egyetemi egészségfejlesztési koncepció elkészítésének folyamatairól é s jelenlegi
állásáról
 Javaslat az egyetemi sportpályák és –létesítmények biztonságának megerősítésére, különös
tekintettel a Bogdánfy úti Sporttelepre
 Tájékoztatás az ELTE részvételéről a Dunai Regattán és a kapcsolódó folyamatról
 Tájékoztatás az ELTE Szolgáltató SPORT Kft. új kezdeményezéséről: jóga órák a Mérnök utcai
Sporttelepen
 Tájékoztatás a Sportszolgáltatások mérésének (2016) folyamatáról
Napirend elfogadása előtt az EST elnöke bemutatja dr. Babos Jánost, mint az EST új tagját. Az EST az ülés
napirendjét egyhangú nyílt szavazással, 7 igen, 0 nem szavazati aránnyal fogadta el.
1. Az egyetemi sportszervezés 2016. évi célkitűzéseiről.
- Az előzetesen megküldött és az ülésen előterjesztett éves célrendszert, valamint a kapcsolódó fejlesztési javaslatokat
az EST tagjai megvizsgálták és támogatják azokat. Az EST egységesen javasolja, hogy az célrendszerhez kapcsolódó
forrásokat az Egyetem lehetőség szerint biztosítsa az idei költségvetésből.
Babos János kiemeli, hogy eddigi tájékozódása alapján és a Sportiroda projektvezetőjének tájékoztatása szerint két
kiemelhető feladat van az egyetemi sportrendszerrel kapcsolatban: az első az egyetemi sportélet költségvetési
támogatása, a második a sportirányítási rendszer megújítása. Mindkét cél érdekében kíván dolgozni és ehhez az EST
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tagjainak támogatását is kéri. Az EST elnöke kiemeli, hogy korábban mindkét dimenzióval
már foglalkozott a testület és azokat az egyetem vezetőinek figyelmébe ajánlotta így a
támogatás egyértelműen rendelkezésre áll a testület részéről.
Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 7 igen, 0 nem szavazattal, támogatta az előterjesztést.
Az EST elnöke megállapította és megerősítette az EST határozatképességét (10 tagból 7 jelen van, az EST
határozatképes 6 szavazati jogú tag részvétele esetén).
2. Tájékoztatás az egészség- és sporttudományi tehetséggondozásról.
- Az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett összefoglalót Dr. Bárdos György terjeszti elő és mutatja be. A
prezentáció részeként kiemeli, hogy a legfőbb problémát az egészség- és sporttudományi tehetséggondozás kapcsán az
jelenti, hogy jelenleg ezen területekhez kapcsolódóan csak BSc képzéssel rendelkezik az Egyetem (leszámítva a
vonatkozó határterületeket, pl.: pszichológiát stb.) Alapvetően a feltételek nagy része adott, azonban a rendszerben
érintett hallgatók és oktatók-kutatók jelentősebb támogatására szükség van.
Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 7 igen, 0 nem szavazattal – tudomásul vette az előterjesztett felmérések
tartalmát.
3. Javaslat a külföldi hallgatók és a dolgozók sportolásának elősegítésére.
- Az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett dolgozók sportolására vonatkozó összefoglalót röviden bemutatja
Simon Gábor és dr. Gömör Iván.
Simon Gábor kiemeli a terület meglévő helyzetét és felvázolja az alapvető fejlesztési lehetőségeket, amelyeket részben
korlátoz a sportlétesítmények állapota, mérete valamint földrajzi elhelyezkedése. Kitér arra is, hogy MEFS elnöksége
is vizsgálja annak a lehetőségét, hogy – érintett országos szervezetként – kiterjessze a tevékenységét és ezen túl
nemcsak egyetemi hallgatói, hanem egyetemi dolgozói sport fejlesztését is támogassa.
Dr. Gömör Iván ismerteti azon erőfeszítéseket, amelyek segítségével a területet támogatja az ELTE SPORT
Szolgáltató Kft.
Dr. Árvay Gábor fontosnak tarja a dolgozói sport fejlesztését és kiemeli, hogy ezen területet Dr. Scheuer Gyula
kancellár is kezdettől fogva kiemelten támogatja.
Dr. Bárdos György kiemeli azon erőfeszítéseket is, amelyeket az Egyetem karai fejtenek ki a dolgozói sport
támogatása érdekében (pl.: dolgozói torna szervezése a PPK-kán stb.).
Az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett külföldi (nemzetközi) hallgatók sportolására vonatkozó
összefoglalót röviden bemutatja Simon Gábor, kiemelten is kitérve a számukra félévente megszervezett sportnapra és
a vonatkozó, BEAC és Sportiroda által létrehozott tájékoztató anyagra.
Dr. Gömör Iván tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy az ELTE SPORT Szolgáltató Kft. angol nyelvű tájékoztatóval
is ellátta a weboldalát.
Ilyash György kiemeli, hogy a külföldi (nemzetközi) hallgatók sportolásával összefüggésben az Egyetemen jelenleg
több nehezítő körülmény és rugalmatlan előírás van hatályban, melyek megszüntetését érdemes megfontolni az ELTE
Rektori Kabinet Nemzetközi Irodájával együttműködésben, különösen azért, mert a nemzetköziesedés egyik
legfontosabb összegyetemi prioritás évek óta, mely rögzítésre került több stratégiai dokumentumban is (így pl. az
intézményfejlesztési tervben is).
Dr. Bárdos György javasolja, hogy a külföldi hallgatók számára érdemes lenne meghirdetni a sportolási lehetőséget
szabadon választott és szakmailag felügyelt kurzus keretében, a jelenleg működő általános testnevelés kurzusok
mintájára.
Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 7 igen, 0 nem szavazattal – tudomásul vette az előterjesztés tartalmát és
támogatta a megfogalmazott fejlesztési irányokat.
4. Tájékoztatás az ELTE fogyatékossággal élő hallgatóinak sportolási lehetőségeiről és a kapcsolódó fejlesztési
ajánlások megfogalmazása.
- Az EST tagjait Kovács Krisztina központvezető (ELTE Kancellária Szolgáltató Központ, ELTE Fogyatékosügyi
Központ) tájékoztatja és bemutatja az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett szakmai összefoglalót. Kiemeli,
hogy több dimenziót is érdemes elkülöníteni:
1) akadálymentes testnevelés (amelynek személyi és infrastrukturális feltételei hiányosak, azonban első körben
minimális erőfeszítéssel is javulást el lehet érni a területen),
2) a fogyatékossággal élő hallgatók szabadidősportja és élsportja (itt elsősorban a látássérültek és mozgáskorlátozottak
számára történő akadálymentesítés a cél, ami jelenleg nem adott), beleértve az integráló, páros sportolás lehetőségét is.
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Kovács Krisztina külön is kiemeli, hogy Ilyash György (Sportiroda) kezdeményezésére és
Simon Gábor (BEAC) közreműködésével több fontos fejlesztési irányban is elindult az
Egyetem. Ezekbe bevonásra kerültek a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Paralimpiai
Bizottság is.
Kiemelésre érdemes a három szereplő azon kezdeményezése is, mely Dr. Mezey Barna rektor és Dr. Scheuer Gyula
kancellár támogatásával, lehetővé teszi a parasportolóinkból álló úszócsapat indulása a 2016. évi Európai Egyetemi
Játékokon (EEJ).
Simon Gábor a parasporttal kapcsolatos egyesületi munkát is kiemeli, szakosztályok szintjén valamint a
csörgőlabdához kapcsolódó sportszervezést (megemlítve az ülőröplabdát és a kerekesszékes kosárlabdát).
Ilyash György megemlítette a 2016. szeptember 20-ára (Egyetemi Sport Nemzetközi Napja) időzített rendezvényt és a
témában szervezett országos szakmai egyeztetést.
Dr. Bárdos György kiemeli a kapcsolódó kutatási-képzési erőfeszítéseket is. Felveti azon célkitűzést, hogy az ELTE
PPK ESI az ELTE BGGYK-val együttműködve a közeljövőben létrehozza a fogyatékossággal élők sportolásával
foglalkozó szakdolgozatok regiszterét.
Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 7 igen, 0 nem szavazattal – elfogadta a helyzetértékelést és tudomásul vette a
tájékoztatást azzal, hogy a terület kiemelt támogatása javasolt az egyetem számára.
5. Az egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel, testneveléssel és sporttal kapcsolatos egyetemi előterjesztések
véleményezése.
- Az EST elnöke kiemeli, hogy a Szenátus titkári feladatai ellátó, az Egyetem igazgatási vezetője, Dr. Rikker Emilía
(ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóság) úgy tájékoztatta, hogy a vonatkozó előterjesztések
nem kerülnek a Szenátus elé a közeljövőben.
6. Egyebek.
- Tájékoztatás az Egyetemi egészségfejlesztési koncepció elkészítésének folyamatairól és jelenlegi állásáról: Dr.
Bárdos György szerint a koncepció stratégiai célrendszere rögzítésre került, az intézkedési terv és az ütemterv
előkészítése folyamatban van. Folyamatban van továbbá még a jogszabályi háttér tisztázása, melyhez a fentieket
hozzáigazítják majd. A munkával 2016. májusig végeznek, amikor is a testület tárgyalhatja azt.
- Javaslat az egyetemi sportpályák és –létesítmények biztonságának megerősítésére, különös tekintettel a Bogdánfy úti
Sporttelepre: Ilyash György felhívja a figyelmet arra, hogy a hallgatói visszajelzések és az elmúlt évek eseményei
fényében kezdeményezte írásbeli egyeztetést dr. Gömör Ivánnal az ELTE sportlétesítményeinek és a sportoló
hallgatóinknak személyi és vagyoni biztonságával kapcsolatban. Ennek során kiderült, hogy az ELTE SPORT
Szolgáltató Kft. sok lépést tett a helyzet javítása érdekében, azonban a további erőfeszítéseket már csak az Egyetem
támogatásával tudja megtenni a következő időszakban. Ennek fényében Ilyash György kérte a testületet, hogy az
ügyet javasolja az Egyetem és a felelős döntéshozók figyelmébe. Felmerült továbbá két konkrét ügy a Bogdánfy úti
sporttelep biztonságával kapcsolatban. Az utóbbiak kapcsán dr. Árvay Gábor felajánlotta segítségét a jogi tisztázáshoz
és az NSK-val való tárgyalás kapcsán.
- Tájékoztatás az ELTE részvételéről a Dunai Regattán és a kapcsolódó folyamatról: Ilyash György tájékoztatja a
testületet arról, hogy a Dunai Regatta szervezőivel történt szóbeli és írásbeli egyeztetést követően úgy látja, hogy az
Egyetemnek és a felelős szervezőként szereplő Antall József Tudásközpontnak (ÁJTK), a sportversenyen és kisérő
rendezvényeken résztvevő ELTE egyetemi hallgatói érdekében, érdemes együttműködési megállapodásban tisztázni
személyi biztonságuk kérdéskörét és a felelősségi szinteket.
- Tájékoztatás az ELTE Szolgáltató SPORT Kft. új kezdeményezéséről (jóga órák a Mérnök utcai Sporttelepen): a
tájékoztatás kapcsán felmerült, hogy precízebb koordináció és feladatmegosztás szükséges, különös tekintettel a
sportlétesítmények üzemeltetése és a sport- és edzésszervezés területei esetén. Dr. Árvay Gábor javasolja, hogy
vonatkozó koordinációt továbbra is a Sportiroda lássa el.
- Tájékoztatás a Sportszolgáltatások mérésének (2016) folyamatáról: a felmérés befejeződött. Annak kiértékelése a
közeljövőben megtörténik és így a testület a következő ülésén áttekintheti azt.
- Dr. Köteles Ferenc által megküldött – a testnevelő tanárok bérével összefüggő – anyagát áttekintette az EST tagsága.
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- Ilyash György megemlíti a MEFS tisztújító küldöttgyűlés eredményeit, mely szerint a MEFS
elnökévé újraválasztották Prof. Dr. Kiss Ádámot (ELTE professzora), aki továbbra is számít
Dr. Székely Mózes (ELTE tudományos főmunkatárs) főtitkár munkájára, valamint a MEFS felügyelő bizottságának
vezetőjévé választották dr. Princzinger Pétert (ELTE tanársegédje).
Az EST ülését 11 órakor rekesztette be az elnök.
Budapest, 2016. 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:
Kiss Edina, a Sporttanács tagja
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