EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Egyetemi Sporttanács
Emlékeztető
az Egyetemi Sporttanács (EST) 2015. július 20-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)
Hirholcz Ákos mb. központvezető (ELTE Kancellária, Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont)
Dr. Köteles Ferenc egyetemi docens, intézetigazgató (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és
Sporttudományi Intézet)
Zaránd Péter 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.)
Dr. Bárdos György egyetemi tanár, az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet korábbi igazgatója
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)

Az ülésről távol maradtak/kimentésüket kérték:
Dr. Lénárd Sándor habil. egyetemi docens, intézetigazgató és szakkollégium igazgató, (ELTE PPK
Neveléstudományi Intézet, ELTE Illyés Sándor Szakkollégium)

Napirend előtt:
A meghívóban közölt napirendi pontok elfogadása előtt az EST elnöke az alakuló ülés jelentőségére hívta fel a
megjelentek figyelmét, hangsúlyozva az egyetemi sport kiemelt szerepét az Egyetem életében.
Az EST tagjai egyetértésüket fejezték ki, hangsúlyozva, hogy ilyen összegyetemi fórum kialakítása szükségszerű és
hosszú ideje szorgalmazott kezdeményezés.
Az EST ülése 10 óra 10 perckor kezdődött meg, az ülésről hangfelvétel készül. Az EST tagjai egyetértenek abban,
hogy az ülésre előkészített anyagokat – takarékossági és környezetvédelmi szempontok miatt – a jövőben elegendő
elektronikusan elérhetővé tenni.
Az ülés – meghívóban közölt – napirendi pontjai:
1. Ügyrend elfogadása.
2. Féléves munkaterv elfogadása.
3. A Szenátus által elfogadott Sportkoncepcióban foglaltakra figyelemmel az ELTE sportéletének
fejlesztéséhez kapcsolódó célkitűzések meghatározása.
4. A Sportiroda helyzetének értékelése.
5. A sportkapacitások bővítésére vonatkozó fejlesztési lehetőségek megtárgyalása.
6. Egyebek.
Az EST az ülés napirendjét egyhangú nyílt szavazással, 9 igen, 0 nem szavazati aránnyal fogadta el.
1. ELTE EST ügyrendjének elfogadása.
Az előzetesen megküldött és az ülésen előterjesztett ügyrend tervezetét az EST tagjai támogatják, kezdeményezve
néhány kisebb kiegészítést. A kiegészítések az alábbiak:
 egy-egy téma tárgyalásához kapcsolódóan az ülésre meghívott szakértők személyéről előzetesen tájékoztatni
kell az EST tagjait,
 a helyettesítés rendjét és módját rögzíteni kell (az adott szervezeti egység vezetőjének előzetesen írásban kell
jeleznie a helyettesítést),
 az EST elnöke kéri fel az egyes szakértőket az EST elé kerülő előterjesztések előkészítésére,
 az EST ülései nyilvánosak az egyetemi polgárok számára,
 a szövegben alkalmazott fogalmak egységesítése és elírások javítása 1. § (2) bekezdés, 5. § (5) bekezdés.
Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 9 igen, 0 nem szavazattal,a javasolt módosításokkal fogadta el az ügyrendet.
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Az EST elnöke megállapította és megerősítette az EST határozatképességét (10 tagból 9 jelen
van, az EST határozatképes 6 tag részvétele esetén).
2. Az ELTE EST féléves munkatervének elfogadása.
- Az előzetesen kiküldött és az ülésen előterjesztett EST munkaterv célja, hogy egy éves áttekintést biztosítson és
lehetővé tegye az egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel, testneveléssel és sporttal kapcsolatos legfontosabb
kérdések megvitatását, valamint az egyetemi előterjesztések véleményezését az ELTE Szenátusának munkájához
illeszkedő ütemezésben.
- Az EST elnöke javaslatára az EST elkülönítve tárgyalja a tartalmi (tematikus célkitűzések) és formai (időzítés,
ülésezési gyakoriság stb.) elemeket.
- A tartalmi elemekkel az EST egyetért, azzal, hogy javasolja prioritásként kezelni a Tüskecsarnokhoz (MNSK)
kapcsolódó kérdéseket és a Tao. tv. szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatására) benyújtott
lehetséges pályázat kérdését. A Tüskecsarnok használatának kérdéséhez kapcsolódóan az EST elnöke jelzi, hogy
amennyiben – a Hallgatói Szolgáltató és Sportközponttól származó információk alapján – az szükségesnek
mutatkozik, az EST soron kívüli ülésének összehívása is várható. A Tao. kérdéshez kapcsolódóan az EST felkéri
Simon Gábort, hogy a kapcsolódó, tervezett pályázati lehetőségekről tájékozódjon a MEFS-nél és azokról tájékoztassa
az EST tagságát.
- Az EST javasolja kéthavi ülések helyett havi rendszerességi ülésezést és ehhez kapcsolódóan felkéri az Elnököt az
egyese ülések– lehetőség szerint állandó – időpontjának egyeztetésére.
Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 9 igen, 0 nem szavazattal – fogadta el a javasolt kiegészítésekkel együtt az
előterjesztett ülés- és munkatervet.
3. A Szenátus által elfogadott Sportkoncepcióban foglaltakra figyelemmel az ELTE sportéletének fejlesztéséhez
kapcsolódó célkitűzések meghatározása.
- A Szenátus által elfogadott Sportkoncepcióban foglaltakra figyelemmel szükséges elindítani az egyetemi
sportfejlesztéseket. A Sportkoncepcióban megfogalmazottak az EST álláspontja szerint lehetővé teszik az Egyetem
vezetőinek és az egyetemi sportért felelős munkatársaknak, hogy megkezdjék a sportfejlesztések gyakorlati
megvalósítását.
- A Sportkoncepcióban foglaltakra figyelemmel az EST által elfogadott célkitűzések elsősorban a testület munkájára
vonatkozóan jelentenek igazodási pontot.
- Az EST tagjai kiemelték, hogy az egyetemi sporthoz köthetően érdemes lenne az ESI Sportpszichofiziológia
Laborját elérhetőbbé tenni az egyetemi polgárok számára, így biztosítva tudományosan megalapozott, személyre
szabott visszajelzést a sportolás hatásairól.
- Az EST – újabb célkitűzésként – egy egészségfejlesztési koncepció kidolgozását fogalmazza meg.
- Az EST – a javasolt kiegészítésekkel együtt – egyetért az előterjesztett célkitűzések mindegyikével. Kiemelt
fontosságúnak tekinti továbbá a kampuszjellegű sportinfrastruktúra fejlesztések megkezdését, különös tekintettel a
hallgatók azon igényére, hogy kampuszokhoz köthetően tudjanak sportolni.
Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 9 igen, 0 nem szavazattal az SZMR 115. § (2) bekezdésének d) pontjának
felhatalmazása alapján – elfogadta és javaslatot tesz az ELTE sportéletének fejlesztéséhez kapcsolódó ezen
célkitűzésekre.
Dr. Árvay Gábor és Hirholcz Ákos az ELTE Kancellária Vezetői Értekezlete tagjaiként az ülésütközés miatt elhagyják
az EST ülését. Előtte Prof. Dr. Bárdos György, Dr. Köteles Ferenc és Simon Gábor átadják közös levelüket, melyben
az országos egyetemközi sportrendezvények és versenyek rendezéséhez és kapcsolódó pályabérleti díjakhoz
kapcsolódó mentességi kérelmet fogalmazták meg.
Az EST elnöke megállapította és megerősítette az EST határozatképességét (10 tagból 7 jelen van, az EST
határozatképes 6 tag részvétele esetén).
4. Az ELTE Sportiroda helyzetének értékelése.
- Az EST elfogadta az előterjesztett beszámolót és helyzetértékelést az ELTE Sportiroda tevékenységéről.
Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 7 igen, 0 nem szavazattal – elfogadta a helyzetértékelést és javaslatot tesz az
Egyetem részére, hogy a Sportiroda kapcsán vállalt és szükségszerű fenntartási kötelezettségeket vegye figyelembe az
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egyetemi költségvetés tervezésénél és más működtetési munkafolyamatokban. Az EST felkéri
az elnököt, hogy erről külön tájékoztassa Rektor Urat és Kancellár Urat.
5. A sportkapacitások bővítésére vonatkozó fejlesztési lehetőségek megtárgyalása.
- Gömör Iván tájékoztatja az EST-t, hogy a jelenlegi sportinfrastruktúra kapacitások szinte 100% kihasználtsággal
működnek (kivétel a Mérnök utcai sporttelep, amely a kampuszoktól való távolsága miatt csak kb. 65%
kihasználtsággal működik). Szükségesnek mutatkozik a kapacitásbővítés fejlesztések révén.
- Az EST javasolja a sportolással összefüggő hallgatói igényekkel kapcsolatos adatok kikérését az ELTE Rektori
Kabinet Minőségügyi Irodájától. Az EST felkéri Ilyash Györgyöt az adatok kikérésére.
- 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.
- Az EST hangsúlyozza a kampuszokon megvalósítható sportinfrastruktúra fejlesztési lehetőségek feltárásának és a
fejlesztések mielőbbi megkezdésének fontosságát.
- Az EST felkéri Gömör Ivánt és Ilyash Györgyöt, hogy lajstromba vegyenek minden sportolásra alkalmas ingatlant és
helyiséget az Egyetemen, beleértve a közoktatási intézmények, kollégiumok és más intézmények sportkapacitásait. Az
áttekintés elkészítésénél lehetőség szerint térjenek ki a kapcsolódó kiszolgálási kapacitásokra és a műszaki állapotra,
stb.
- Az EST hangsúlyozza az Egyetemre felvételiző és az Egyetemen tanuló élsportolók támogatására vonatkozó
intézkedések, az országosan és nemzetközi szinten jó teljesítményt nyújtó csapatsportágak kiemelt támogatására
vonatkozó intézkedések, valamint a kapcsolódó kommunikációs tervek elkészítésének fontosságát
Az EST – nyílt szavazással, egyhangú, 7 igen, 0 nem szavazattal támogatja a fentieket.
6. Egyebek.
- Az 6. sz. napirendi pontban az EST áttekintette a BEAC javaslatait az ELTE sportéletének fejlesztéséhez kapcsolódó
célkitűzésekkel kapcsolatban, amelyek konkrétabb lehetséges intézkedéseket tartalmaznak.
- Az EST a javaslatcsomaggal elviekben egyetért, azzal, hogy az egyes javaslatokat az érintett kérdésköröket tárgyaló
üléseken vitatja majd meg.
- Az EST javasolja az anyag kiegészítését, különös tekintettel az oktatók, kutatók és más dolgozók sportolási
lehetőségeinek fejlesztésére.
Az EST ülését 12 óra 20 perckor rekesztette be az elnök.
Budapest, 2015. július 20.
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
a hallgatói ügyek rektori biztosa
az Egyetemi Sporttanács mb. elnöke

Az emlékeztetőt készítette:
Ilyash György, a Sporttanács titkára

A Szenátus által elfogadott Sportkoncepcióban foglaltakra figyelemmel az ELTE sportéletének fejlesztéséhez
kapcsolódó célkitűzések

Az ELTE elkészítette, majd a Szenátus elfogadta 2014 nyarán a Sportkoncepciót, amellyel csaknem párhuzamosan az
ELTE Hallgatói Karrier és Szolgáltató Központ részeként létrejött pályázati forrásból az ELTE Sportiroda.
A Sportkoncepció leírja az ELTE jelenlegi helyzetét, a sportéletben résztvevő szereplők körét, a megvalósítandó
célokat a versenysport, szabadidősport, testnevelés és infrastruktúra területén. A Sportkonepció a jövőkép
felvázolása keretében ismerteti a Sportiroda által vállalt feladatokat, valamint a tervezett működést.
A 2014/2015-ös tanévben az új SZMR értelmében megalakult a Sporttanács is. A Sporttanács munkájának
megkedzésekor indokolt a Sportkoncepcióban megfogalmazott célok részletesebb megvitatása, szakmai célok,
irányok és megvalósítási javaslatok meghatározása.
*
A Sportkoncepció három célterületet jelöl meg:
- oktatási feladat ellátása (szakos képzés és testnevelés)
- szabadidősport
- hallgatói-oktatói versenysport
E területeken belül három általános célkitűzés került megfogalmazásra:
- Az infrastruktúra biztosítása: a jelenlegi sportolási kapacitás megőrzése, az infrastruktúra minőségének
folyamatos karbantartása, anyagi lehetőségek (pályázatok) esetén: növelése. A kapacitás kihasználásának
fontossági sorendje: oktatás, szabadidősport, versenysport.
- Növelni a szabadidősportban résztvevők (hallgatók, dolgozók) számát, különös tekintettel a speciális
szükségletű hallgatókra.
- Biztosítani a jelenlegi szintet a versenysportban érintett sportágak számára.
*
A fentiekkel összefüggésben a Sporttanács – jövőbeli munkájának igazodási pontjaként – a következő
célkitűzéseket határozza meg:
1. Az infrastruktúra fejlesztése.
2. Az egyetemi testnevelés bővítése, fejlesztése.
3. A szabadidősport fejlesztése.
4. Az ELTE részvétele a hazai és nemzetközi egyetemi versenysportban.
5. A sportszervezés átlátható és hatékony kialakítása az egyetemen.
6. Az ELTE – BEAC stratégiai együttműködésének megújítása.
7. Az ELTE hatékony részvétele kiemelt egyetemi sportprogramok szervezésében (MEFOB, egyéb
egyetemközi rendezvények).
8. Az egyetemi sportkommunikáció fejlesztése és egységesítése.
9. Egészségfejlesztési koncepció kidolgozása.

