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Emlékeztető  

az Egyetemi Sporttanács (EST) 2015. október 13-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 mb. kabinetvezető (ELTE Kancellária, Dr. Scheuer Gyula kancellár megbízásával) 
Agárdi Krisztina mb. központvezető (ELTE Kancellária, Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont) 

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

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet) megbízott helyettesítője 
Dr. Mészáros György, Dr. Lénárd Sándor habil. egyetemi docens, intézetigazgató és szakkollégium igazgató, 

(ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, ELTE Illyés Sándor Szakkollégium) megbízott helyettesítője 

Kiss Edina elnök (ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat) 
Pálfia Zsolt elnök (Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete ELTE Intézményi Szervezete) 

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

Tanács) 
Simon Gábor ügyvezető, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség Elnökségének tagja, (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)  

 

Az ülésről távol maradtak/kimentésüket kérték: - 

 

 

 

Napirend előtt: 

Az EST ülése 09 óra 05 perckor kezdődött meg, az ülésről hangfelvétel készül.  

 

Az ülés – meghívóban közölt – napirendi pontjai: 

1. Tájékoztatás az egyetemi sportinfrastruktúra helyzetéről, kapacitásáról és kihasználtságról.  

2. Tájékoztatás a Sportszolgáltatások mérésének (2014) és a Gólyakérdőívek (2014) eredményeiről.  

3. Javaslat a sportinfrastruktúra fejlesztéséről (TAO).  

4. Tájékoztatás az egyetemi sport fejlesztési lehetőségeiről a 2014–2020-as tervezési ciklus európai 

uniós fejlesztései keretében és más országos programok indításáról, megvalósításáról.  

5. Javaslat az ELTE – BEAC viszony szerződéses rendezésére, az ELTE – BEAC 2010. évi stratégiai 

együttműködési megállapodásának megújítására.  

6. Tájékoztatás az élsportoló hallgatók helyzetéről, szerepéről és támogatásukról.  

7. Egyetemi egészségfejlesztési koncepció kidolgozásának elindítása.  

8. Egyebek. 

 Tájékoztatás a Tüskecsarnok használatáról  

 Tájékoztatás az egyetemi sportinfrastruktúra kiemelt egyetemi sportprogramokon történő 

hasznosításával kapcsolatos korábbi egyeztetésről  

 Javaslat az egyetemi honlap tartalmának megújítására  

 A FitNight időpontjának egyeztetése  

Az EST az ülés napirendjét egyhangú nyílt szavazással, 10 igen, 0 nem szavazati aránnyal fogadta el. 

 

1. Tájékoztatás az egyetemi sportinfrastruktúra helyzetéről, kapacitásáról és kihasználtságról.  
- Az előzetesen megküldött és az ülésen előterjesztett sportinfrastruktúra összesítő áttekintését és a kapcsolódó 

megfogalmazódott fejlesztési javaslatokat (beleértve az ELTE BTK vázlatos elképzelését) az EST tagjai 

megvizsgálták és támogatják azokat. Ugyanakkor leszögezik, hogy több sportlétesítmény kapcsán az adatok még nem 

érkeztek be, ezeket még később is megvizsgálja a Sporttanács. Az elhangzott Puskin u.-i ingatlanhoz kapcsolódó 

előzetes tervek kapcsán később szükség lesz az intézmény teljes sportinfrastruktúra portfoliójának áttekintésére.   

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 10 igen, 0 nem szavazattal, tudomásul vette az előterjesztett dokumentumokat.  

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

határozatképes 6 szavazati jogú tag részvétele esetén).  
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2. Tájékoztatás a Sportszolgáltatások mérésének (2014) és a Gólyakérdőívek (2014) eredményeiről.  
- Az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett felmérések főbb dimenziók mentén bemutatják a hallgatók sporttal 

kapcsolatban megfogalmazódó szükségleteit és a meglévő szolgáltatásokkal kapcsolatos értékeléseit. Az EST 

javasolja a későbbiekben az általános testnevelés és a kötelező testnevelés kérdéséhez kapcsolódó felmérés 

lebonyolítását.  

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 10 igen, 0 nem szavazattal – tudomásul vette az előterjesztett felmérések 

tartalmát. 

 

3. Javaslat a sportinfrastruktúra fejlesztéséről (TAO).  
- A BEAC által felajánlott fejlesztési együttműködés és az előterjesztett terv kapcsán az EST támogatóan nyilatkozott 

és javasolta, hogy a konkrétumok kapcsán az ELTE Kancelláriával szükséges egyeztetéseket a BEAC folytassa le, 

kapcsolódóan az egyéb sportinfrastruktúra fejlesztési tervekhez.  

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 9 igen, 0 nem szavazattal – tudomásul vette az előterjesztés tartalmát.  

 

4. Tájékoztatás az egyetemi sport fejlesztési lehetőségeiről a 2014–2020-as tervezési ciklus európai uniós 

fejlesztései keretében és más országos programok indításáról, megvalósításáról.  
- Az EST tagjait Simon Gábor, a MEFS elnökségi tagja arról tájékoztatta, hogy jelenlegi tervek szerint az egyetemi 

sport támogatása bekerülhet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretébe, az új, 2014–2020-as 

fejlesztési ciklusban. Ugyanakkor ennek a valószínűségét jelenleg nehéz megbecsülni.  

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 10 igen, 0 nem szavazattal – elfogadta a helyzetértékelést és tudomásul vette a 

tájékoztatást azzal, hogy erre a lehetőségre az intézménynek fel kell készülnie.  

 

5. Javaslat az ELTE – BEAC viszony szerződéses rendezésére, az ELTE – BEAC 2010. évi stratégiai 

együttműködési megállapodásának megújítására.  
- Az EST tagjait Simon Gábor, a BEAC ügyvezetője tájékoztatta az ELTE - BEAC viszony szerződéses rendezésének 

szükségességéről és kapcsolódó BEAC javaslatokról, kiegészítve az előterjesztést azzal, hogy a folyamat előkészítése 

megkezdődött. A Sporttanács egyetértett az előterjesztés alapüzenetével és javasolta az intézménynek a kapcsolódó 

lehetőségeinek megvizsgálását. Dr. Árvay Gábor felajánlotta a segítségét az ügyben és kérte egy szerződés-terv 

előkészítéséhez kapcsolódó egyeztetés megszervezését.  

A napirendi ponthoz csatlakozóan az EST elnöke felveti az ELTE sportirányítási modelljének a hiányosságait és a 

kapcsolódó újratervezési szükséget. A felvetésével egyetért az EST tagsága és javasolja a kérdéskör napirendre tűzését 

a következő időszakban.  

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 10 igen, 0 nem szavazattal tudomásul vette az elhangzottakat.  

 

6. Tájékoztatás az élsportoló hallgatók helyzetéről, szerepéről és támogatásukról.  
- Az EST teljes egészében támogatja az előterjesztésben foglaltakat és kiáll az élsportoló hallgatók átfogóbb 

támogatási rendszerének szükségessége mellett. Felkéri az ELTE HSzSK munkatársait, hogy a szükséges fejlesztési 

lépéseket megtegyék és ehhez az ELTE más szervezeti egységeinek segítségét is vegyék igénybe. Dr. Bárdos György 

kiemeli, hogy nagy hangsúlyt érdemes fektetni a kapcsolódó kedvezményrendszer kialakítására.  

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 10 igen, 0 nem szavazattal támogatja a programot.  

 

6. Egyetemi egészségfejlesztési koncepció kidolgozásának elindítása.  
- Az EST tagjai támogatja az ELTE egészségfejlesztési programjának az elkészítését és támogatja az intézmény 

vezetőit abban, hogy ezt az intézmény hagyományaihoz méltó módon és az hallgatóink és dolgozóink szükségleteihez 

illeszkedően készítse/készíttesse el a programot minden érintett bevonásával. A programot üdvözölte a hallgatók 

nevében Kiss Edina, az ELTE EHÖK elnöke.  

Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 10 igen, 0 nem szavazattal támogatja a programot.  

 

6. Egyebek.  
- Tájékoztatás a Tüskecsarnok használatáról: a használatról/hasznosításról szóló szerződést az ELTE Kancellária 

előkészítette, jelenleg aláírás alatt van a szerződés. Az EST tagjai felvetik, hogy a bérleti díjakat továbbra is érdemes 

egyeztetni az érintett szereplőkkel.  
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- Tájékoztatás az egyetemi sportinfrastruktúra kiemelt egyetemi sportprogramokon történő hasznosításával 

kapcsolatos korábbi egyeztetésről: korábbi vonatkozó írásbeli állásfoglalások ismertetése. Simon Gábor kérte az ügy 

újbóli napirendre tűzését.  

- Javaslat az egyetemi honlap tartalmának megújítására: az EST felkéri és felhatalmazza az ELTE HSzSK munkatársát 

a vonatkozó kommunikációs tárgyalás lefolytatására.  

- A FitNight időpontjának egyeztetése: az EST felkéri és felhatalmazza az ELTE HSzSK munkatársát a vonatkozó 

éves sportesemény-naptár elkészítésére. 

- Dr. Hunyadvári László tájékoztatja az EST tagjait az ELTE visegrádi üdülőjéről szóló egyeztetésről és felveti az 

ehhez kapcsolódó esetleges sportvonatkozásokat.  

 

Az EST ülését 11 óra 20 perckor rekesztette be az elnök.  

 

 

Budapest, 2015. október 18.  

 

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:  

Agárdi Krisztina, a Sporttanács tagja  

 


