
 

Eseménynaptár 

2017. február 24 – 2017. május 4. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. február 24. Székesfehérvár Választmányi ülés 

2017. február 25. Székesfehérvár HÖOK Közgyűlés 

2017. február 28. Gödöllő HÖOK külhoni program és a Szent István 

Egyetem közötti együttműködés - megbeszélés 

2017. március 11-12. Dunaújváros HÖOK elnökségi hétvége 

2017. március 12. Dunaújváros Elnökségi ülés 

2017. március 16. Budapest Találkozó Major Zoltánnal (Velencei-tavi 

Sportegyesület) – EFOTT strandvízilabda 

program 

2017. március 22. Budapest Találkozó Szentkirályi-Szász Krisztinával és 

Székely Mózessel (MEFS) – téma: MEFS és 

Diákkedvezmény rendszer közötti 

együttműködés 

2017. március 24. Budapest Elnökségi ülés 

2017. március 31. Velence EFOTT sportsziget helyszínbejárás  

2017. március 31. Budapest BME sporttelep helyszínbejárás 



 

2017. március 31. Budapest Rendkívüli elnökségi ülés 

2017. április 7-10.  Jánosi – 

Ukrajna 

Kárpát-medencei vezetőképző 

2017. április 11. Budapest Találkozó a PTE EFOTT sportfelelőseivel 

2017. április 20. Budapest Rendkívüli elnökségi ülés 

2017. április 20-23. Siófok HÖOK vezetőképző 

2017. április 20. Siófok Választmányi ülés 

2017. április 21. Siófok Választmányi ülés 

2017. április 28.  Budapest Rendkívüli elnökségi ülés 

2017. május 2.  Budapest Rendkívüli elnökségi ülés 

2017. május 2.  Budapest Rendkívüli Választmányi ülés 

2017. május 4. Budapest Találkozó Tóth Leventével (Testnevelési 

Egyetem) – EFOTT sportsziget 

2017. május 4. Budapest MEFOB strandkézilabda egyeztetés 

 

 

 

 

 

 



 

 

Részletes beszámoló 

 

Az elmúlt közel három hónapban a sporttal kapcsolatos tevékenységeim leginkább arra 

koncentráltak, hogy az összegyűjtött információkat rendszerbe foglaljam és felmérjem a terület 

szereplőinek elhelyezkedését a „sporttérképen”. Elmondható, hogy a kezdetben 

megfogalmazott célok nehezebben elérhetőek, mint azt gondoltuk, de reális helyzetkép-

ismerettel és jól működő hálózat kiépítésével, belátható időn belül lehet jó eredményeket 

elérni. 

A tervezés és koncepcionális feladatok mellett elkezdődtek a legfőbb projektek kidolgozásai és 

tervezései, ezekről külön részletesen írok a beszámolómban. 

A fentebb említett sporttérkép egyre mélyebb megismerésével előtérbe kerültek olyan szakmai 

és piaci szervezetek, melyekkel úgy gondoljuk, érdemes felvenni a kapcsolatot és segítséget 

kérni munkánkhoz. Az ilyen jellegű kapcsolatok felkutatását még erőteljesebben szorgalmazom 

a következő hónapokban, bízva abban, hogy terveink, céljaink, üzeneteink támogatást nyernek. 

Az elmúlt időszakban elkezdtük megvizsgálni, hogy a Diákkedvezmény Rendszerébe hogyan tud 

bekapcsolódni a sport, szabadidő, egészségtudatosság. A jövőben erre nagy hangsúlyt 

szeretnénk fektetni, hiszen ennek a segítségével is közelebb tudjuk vinni a mozgást 

hallgatótársainkhoz.  

 

Kárpát-medencei vezetőképző 

A HÖOK Külhoni program első Kárpát-medencei vezetőképzőjére felkérést kaptam, hogy két 

napos szekció keretein belül sport- és egészségszervezés témakörben mérjük fel a szervezetek 

lehetőségeit, igényeit. 

A szekció keretein belül elsősorban az interaktív feladatokra helyeztük a hangsúlyt, hiszen a 

témakör problématérképének felállításához elengedhetetlen, hogy a résztvevők 

visszajelzéseiből, véleményeiből építkezzünk.  



 

Áttekintettük a sport- és az egészségszervezést egészen az alapjaitól, hiszen anélkül nagyon 

nehéz ebben a témakörben bármit létrehozni, hogy ne ismerjük hatásait. 

Megvizsgáltuk a sportot, mint közösségszervező, nemzetépítő, szervezetfejlesztő és 

egészségfejlesztő erőt, illetve szakmai szerepét.  

A legfontosabb kimenete a szekciónak az volt, hogy megismertük a szervezetek környezetében 

található sportolási lehetőségeket, igényeket és problémákat. A problématérkép felvázolásával 

lehetőségünk lesz javaslatokat megfogalmazni, hogy milyen formában kell foglalkozni egy-egy 

térségben a sport- és egészségszervezéssel. 

 

HÖOK Tavaszi vezetőképző 

A tavaszi vezetőképző során, idén is lehetőség volt a résztvevők számára sport szekciót 

biztosítani. A résztvevőket igyekeztünk új információkkal ellátni és tisztázni néhány 

alapfogalmat, amit az elmúlt években nem tettünk meg. 

A szekció résztvevői betekintést kaptak abba, hogy a 2010-ben bevezetésre kerülő sportiroda 

hálózat hogyan jött létre. A hálózat kialakulásának múltbéli okait is feltártuk, majd a Debreceni 

Egyetem sportszervezési példáján keresztül bemutatásra került, hogyan működik a 

gyakorlatban egy intézményi sportiroda. 

A délután folyamán egy kerekasztal-beszélgetést tartottunk, ahol meghívott 

beszélgetőpartnerek segítségével válaszokat kívántunk megfogalmazni arra vonatkozóan, „mi 

az a felsőoktatási sport?” és ebben a különböző szereplők (felsőoktatási intézmények, hallgatói 

önkormányzatok, országos szervezetek, sportegyesületek) hol helyezkednek el és milyen 

feladatuk van a működtetésében. 

A kerekasztal résztvevői: Szentkirályi-Szász Krisztina (ügyvezető, MEFS), Dr. Székely Mózes 

(főtitkár, MEFS), Simon Gábor (ügyvezető, BEAC), Maszlavér Gábor (EFOTT fesztiváligazgató), 

Szécsi Zoltán (olimpiai bajnok vízilabdázó, igazgató - Kecskeméti Egyetem Sportiroda), Pöszmet 

Tibor (sportközpont vezető, Debreceni Egyetem) 

 

2017 Gólyatábori Roadshow 



 

Az elmúlt évekhez hasonló a HÖOK idén is roadshow keretein belül szeretne ellátogatni az 

intézményi gólyatáborokba, ahol célunk, hogy 2017 nyarán is, a rendszeres testmozgás és az 

egészséges életmód szerepét kihangsúlyozva, minél több elsőéveshez jussanak el 

programjaink, ezáltal a sport és az egészségtudatosság körében megfogalmazott üzeneteink. 

Olyan sportprogramok kitelepülését vállaljuk, melyek egyszerre nagyobb létszámú hallgatói 

kört mozgatnak meg, segítik a csapatépítést és a közösségi gondolkodást, valamint az aktív 

mozgás révén szórakoztatnak is. Sportaktivitásainkat úgy alakítjuk, hogy egyszerre akár 60 

ember megmozgatására is lehetőséget nyújtsanak. Az általunk nyújtott szolgáltatás lefedi a 

kitelepülést, vagyis a HÖOK biztosítja a programok teljes humánerőforrás- és eszközigényét, 

valamint a helyszíni egészségügyi méréseket is. 

A pályázati felhívás kiküldését az intézmények részére május 10-re tervezzük, bízunk benne, 

hogy minél több intézmény érdeklődését felkeltjük. 

 

 

Budapest, 2017. május 4. 

Nagy Dániel 

elnökségi tag 


