
 

Eseménynaptár 

2016. november – 2017. február 15. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2016. november 11-13. Siófok HÖOK Vezetőképző 

Sportszekció 

2016. november 21-22. Velence Elnökségi találkozó 

2017. január 11.  Budapest Egyeztetés a Magyar Egyetemi-Főiskolai 

Sportszövetséggel, téma: Educatio 

2017. január 13. Budapest Egyeztetés Gulyás Tiborral és Maszlavér Gáborral, 

téma: HÖOK és EFOTT sportprogram 

2017. január 14. Budapest Elnökségi ülés 

2017. január 19-21. Budapest Educatio kiállítás 

2017. január 31. Budapest Választmányi ülés 

2017. február 6. Budapest Egyeztetés Gulyás Tiborral és Molnár Dániellel, 

téma: HÖOK sportprogram következő 

időszakának ütemezése 

2017. február 15. Budapest Egyeztetés Maszlavér Gáborral és Molnár 

Zalánnal, téma: EFOTT sportprogram 

 

 

 

 



 

 

Részletes beszámoló 

 

HÖOK vezetőképző – sportszekció 

A 2016 novemberében megrendezett vezetőképzőn lehetőségünk volt megszervezni egy 

sporttal kapcsolatos szekciót. A program összeállítását és annak lebonyolítását Tompos 

Balázzsal közösen végeztük. A szekció elsődleges célja az volt, hogy a program összegzését 

követően legyen kiindulási alapunk arra vonatkozóan, merre és hogyan tovább a sport 

területén. 

A szekció első napján, azaz pénteken, elsősorban az információátadáson és a 

„fogalomtisztázáson” volt a hangsúly, míg a második napon a munka egy workshop keretében 

zajlott, mely a téma (felsőoktatási sport) interaktív elemzésére és jövőbeni javaslatok 

kidolgozására irányult, többnyire kreatív technikák segítségével. A workshopot Dr. Szabó 

Katalin, fejlesztő mentor vezette.  

A délelőtt folyamán az előzetes címnek megfelelően a bemutatkozást követően kisebb 

csoportokban elsősorban tapasztalatcserére, azaz a „jó gyakorlatok” megosztására szolgáló 

prezentációs feladatot végeztek a résztvevők. 

A nap második felében a résztvevők csoportokra bontva azon dolgoztak, hogy egy új 

programot, kampányt hozzanak létre, mely az egyetemisták minden rétegét képes lehet 

mozgásra bírni. Rendkívül figyelemfelkeltő ötletek születtek és kerültek kidolgozásra, melyek 

közül többet a gyakorlatban is érdemes lehet életre hívni. 

 

Sportműhely összehívása 

A vezetőképzőt követően, decemberben megkerestem az intézményi hallgatói 

önkormányzatok vezetőit, hogy az előzetesen már beharangozott sportműhelybe legyenek 



 

szívesek tagokat delegálni. A delegálás sokáig elhúzódott, de január közepére már nagyjából 

láttuk, hogy mely intézmények képviselői fogják alkotni a műhelyt. 

A műhely elsődleges célja, hogy folyamatos kapcsolatunk legyen azokkal a személyekkel, akik 

az intézményekben közvetlenül sporttal foglalkoznak, és ezáltal legyen állandó az 

információáramlás a HÖOK és a tagszervezetek között ebben a témakörben is. 

A műhely vezetését Molnár Dániellel (Debreceni Egyetemi hallgatója, a Magyar Egyetemi-

Főiskolai Sportszövetség HÖOK által delegált elnökségi tagja) közösen végezzük. A jelenlegi 

ismereteink szerint 20 intézmény delegált képviselőt a testületbe, ami előrevetíti a sikeres 

munkavégzés lehetőségét. 

 

Educatio kiállítás 

A tavalyi évhez hasonlóan, a HÖOK standján az Educatio szakkiállításon ismét helyet kapott a 

„sport program”. Ezt a felületet idén is a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetséggel (MEFS) 

közösen prezentáltuk, ahol sportügyességi feladatokat kellett elvégezniük az érdeklődőknek, 

illetve sportágfelismerő tesztet kitölteni ahhoz, hogy részt vehessenek a stand 

nyereményjátékán. Ezek mellett a MEFS-sel közösen készítettünk egy kérdőívet, amelynek 

segítségével azt szerettük volna megtudni, hogy az érdeklődő középiskolások milyen 

sportolási igényekkel rendelkeznek. 

 

HÖOK sportkoncepció  

Áttekintve az elmúlt néhány évben a sport területén végzett munkánkat, összegeztük az 

elmúlt hetekben összegyűjtött információkat és arra a következtetésre jutottunk, hogy 

érdemes elgondolkodni egy önálló programon, amelynek szakmai vezetését a HÖOK végzi és 

igyekszik bevonni minden szervezetet, illetve piaci szereplőt, akik támogathatónak tekintik 

terveinket.  

A koncepció kidolgozása folyamatosan történik, melyről igyekszem minden alkalommal 

részletes tájékoztatást adni. Ebbe a munkába szeretnénk bevonni majd a műhely tagjait is, 



 

hiszen egy-egy terület, kampány esetében szeretnénk megismerni az intézmények 

véleményét is. 

 

 

Tisztelettel kérem a közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

Budapest, 2017.02.15.  Nagy Dániel sk. 

  Elnökségi tag 

 

 


