
 

Eseménynaptár 

2017. május 23. – 2017. október 5. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. május 23. Budapest Egyeztetés Simon Gábor BEAC ügyvezetővel 

Témák: Egyetemi Sport Nemzetközi Napja, 

Kárpát-medencei Egyetemek Kupája 

2017. május 25. Budapest Tekerj az EFOTT-ra! szervezői megbeszélés 

2017. május 25.  Budapest MEFS – HÖOK egyeztetés 

Téma: Diákkedvezmény Rendszer 

2017. május 25. Budapest Jövőkép fórum – Óbudai Egyetem 

 

2017. május 30. Budapest Egyetemi Sport Nemzetközi Napja egyeztetés – 

BME 

2017. június 7. Budapest HÖOK BRSZ ülés 

2017. június 13. Budapest Tekerj az EFOTT-ra! szervezői megbeszélés 

2017. június 16. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017. június 16. Budapest Egyeztetés a budapesti felsőoktatási 

intézmények képviselőivel 

Téma: Egyetemi Sport Nemzetközi Napja 

2017. június 20.  Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017. június 21.  Budapest Egyeztetés a budapesti felsőoktatási 

intézmények képviselőivel 



 

Téma: Egyetemi Sport Nemzetközi Napja 

2017. június 21. Budapest HÖOK Gólyatábori roadshow szervezői 

megbeszélés 

2017. június 27. Budapest Szervezői egyeztetés az ELTE, a BEAC és a BME 

képviselőivel az Egyetemi Sport Nemzetközi 

Napjáról 

2017. június 28-30. Balatonlelle HÖOK Nyári Szabadegyetem 

2017. július 3. Budapest Tekerj az EFOTT-ra! szervezői megbeszélés 

2017. július 4. Budapest A #Jövőkép program bemutatása – EMMI  

2017. július 4.  Budapest  HÖOK elnökségi egyeztetés 

2017. július 11. Budapest Részvétel a Tekerj az EFOTT-ra! programon 

2017. július 11-16. Velence EFOTT Fesztivál 

2017. július 18-23. Tusnádfürdő/ 

Románia 

Részvétel a XXVIII. Bálványosi Szabadegyetem 

és Diáktábor rendezvényen 

2017. július 26. Budapest Pont Ott Parti 2017 

2017. július 31. Budapest Találkozó Szabó Péterrel a Syngus rendszer 

képviselőjével 

2017. augusztus 9. Tata GT-roadshow állomás – NKE 

2017. augusztus 10. Békésszentandrás HÖOK Elnökségi találkozó 



 

2017. augusztus 13. Balatonlelle GT-roadshow állomás – BME 

2017. augusztus 16. Budapest Találkozó Dr. Horváth Zita helyettes 

államtitkárral 

Téma: Jövőkép program 

2017. augusztus 20. Balatonakali GT-roadshow állomás – SZTE  

2017. augusztus 22.  Siófok GT-roadshow állomás – BGE  

2017. augusztus 23. Kecskemét GT-roadshow állomás – NJE  

2017. augusztus 24.  Debrecen GT-roadshow állomás – NYE  

2017. augusztus 25.  Szarvas GT-roadshow állomás – SZIE 

2017. augusztus 26. Zánka GT-roadshow állomás – PE  

2017. augusztus 29. Zánka GT-roadshow állomás – ELTE BTK 

2017. augusztus 29. Budapest Budapesti Egyetemi Sportfesztivál szervezői 

találkozó 

2017. augusztus 30. Budapest Találkozó Révész Máriusz kormánybiztossal 

Témák: Tekerj az EFOTT-ra! értékelés, jövőbeli 

lehetőségek egyeztetése 

2017. augusztus 31.  Győr GT-roadshow állomás – SZE  

2017. szeptember 2.  Mezőkövesd GT-roadshow állomás – EKE  

2017. szeptember 13.  Budapest Budapesti Egyetemi Sportfesztivál szervezői 

találkozó – helyszínbejárás 



 

2017. szeptember 14. Budapest Syngus – HÖOK együttműködési egyeztetés 

Szabó Péterrel 

2017. szeptember 19. Budapest Egyeztetés Dr. Horváth Zita felsőoktatásért 

felelős helyettes államtitkárral és Sárfalvi Péter 

nemzeti utánpótlás-nevelésért és 

sportkapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkárral 

Téma: felsőoktatási sport helyzete - #Jövőkép 

program 

2017. szeptember 20. Budapest Budapesti Egyetemi Sportfesztivál 

2017. szeptember 27. Debrecen Részvétel a yoUDay rendezvényen 

2017. október 2. Budapest Egyeztetés Simon Gábor BEAC ügyvezetővel 

Témák: Őszi HÖOK vezetőképző, Kárpát-

medencei Egyetemek Kupája 

2017. október 4.  Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. október 5.  Budapest Egyeztetés Dr. Lacsny Mártonnal 

Téma: Felsőoktatási sportkutatás 

 

  



 

Részletes beszámoló 

 

Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója 

EFOTT sportprogram 

Az idei EFOTT Fesztiválon közel 40 különböző sportprogram közül válogathattak a 

fesztiválra látogatók. A fizikai aktivitások mellett hangsúlyt fektettünk a különböző szervezetek 

megjelenésére, illetve szakmai jellegű beszélgetésekre.  A komolyabb sportértékkel rendelkező 

programok esetében a húzóerőt – az eddigi évekhez hasonlóan – a Magyar Egyetemi-Főiskolai 

Országos Bajnokságok (MEFOB) jelentette, ennek keretében a strandkézilabda és 

strandröplabda bajnokságoknak adott otthont a fesztivál. 

Az egész heti programot a házigazda Pécsi Tudományegyetem delegációjával és 

Kövecses Gréta hathatós munkájával sikerült összerakni és a sportolni, mozogni vágyó 

fesztiválozók számára megfelelő minőségű és mennyiségű sportaktivitást biztosítani.  

Idén újdonságként számító szakmai színpadon megjelent többek között Szabó Norbert 

Ádám, aki 2016 januárjában egy páros kajakkal, a világon elsőként, Guinness Rekordot felállítva, 

85 nap alatt átkajakozta az Atlanti-óceánt. Emellett az érdeklődők találkozhattak a népszerű 

Trollfoci adminisztrátoraival, illetve a MEFS „2017 Legizmosabb Egyeteme” kampányának 

arcával, Lám Bálinttal, aki a Testnevelési Egyetem hallgatója, birkózó világbajnok, az Év 

Egyetemi Sportolója (2014, 2016) 

 

Tekerj az EFOTT-ra! kerékpáros kampány 

Hagyományainkhoz híven az idei évben is megszerveztük a Tekerj az EFOTT-ra! 

kampányunkat. Célunk az volt, hogy az akcióval felhívjuk a figyelmet az aktív sportolásra és az 

egészséges életmódra. Ezen túl pedig az ország legsportosabb fesztiválja címet szerettük volna 

a résztvevőkben tovább tudatosítani. Hatalmas siker övezte az idei programot, több mint ötven 

lelkes kerékpározó tette meg a 73 kilométeres távot. A szervezett útvonalon kívül, még közel 

60 fő érkezett kerékpárral a -1. napon a fesztiválra. A fesztivál ideje alatt, a 300 férőhelyes 

kerékpártároló sokszor volt telített, ami bizonyítja, hogy nagy igény van a jövőben is kerékpáros 

eseményekre helyezni a hangsúlyt. 



 

Az esemény megnyitóján a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

elnöke, Gulyás Tibor és az EFOTT Fesztivál fesztiváligazgatója Maszlavér Gábor köszöntötte a 

szervezők nevében a résztvevőket. 

A rendezvényre meghívást kapott és köszöntőt mondott: 

- Sárfalvi Péter, helyettes államtitkár 

- Révész Máriusz, kormánybiztos 

- Szerencsi Éva, kommunikációs igazgató (Magyar Paralimpiai Bizottság) 

- Prof. Dr. Kiss Ádám, elnök (Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség) 

- Dr. Braun Márton, elnök-vezérigazgató (Szerencsejáték Zrt.) 

A kerékpáros túra résztvevőinek köszöntésén túl, ezen az eseményen került átadásra a 

Szerencsejáték Zrt. által támogatott, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 

„Legizmosabb Egyetem” versenysorozat győztesének díja is. 

A kerékpáros túra útvonala: Bp – Biatorbágy – Etyek – Alcsútdoboz – Lovasberény – 

Nadap – Velence ~70km. A túra közben három állomáson biztosítottunk frissítőpontot, 

melyeknek kialakításában az érintett önkormányzatok nyújtottak segítséget 

Az idei esemény az elmúlt évek egyik legsikeresebb kampánya volt, hiszen résztvevői 

létszámban minden eddigi rekordot megdöntött és szeretnénk, ha jövőre megduplázhatnánk 

az idei számokat. Ehhez elengedhetetlen, hogy az idén egyre mélyebb és szakmaiabb 

kapcsolatokat fenntartsuk az érintett szervezetekkel és partnereinkkel, illetve újabb és újabb 

együttműködéseket alakítsunk ki.  

 

HÖOK Gólyatábori roadshow 

A HÖOK gólyatábori intézkedéseinek részeként indult útjára a HÖOK Gólyatábor 

Roadshow, melynek keretein belül sport és különböző közösségerősítő programmal járultunk 

hozzá a rendezvények sikerességéhez, minőségi lebonyolításához.  

Olyan programok megszervezésére fókuszáltunk, melyek egyszerre nagyobb létszámú 

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

aktív mozgás révén szórakoztatnak is. Olyan szolgáltatást és brand-et kívánunk építeni a 



 

program neve alatt, amely presztízzsel bír a felsőoktatási intézmények részéről, hogy a 

szervezői segítségnyújtás mellett minőségi, élvezhető, egész napos program bonyolódjon le és 

a jövőben a táborok szervezői tudatosabban tervezhessenek ezzel a lehetőséggel. 

2017. május 11-én jelentettük meg a pályázati felhívás, melyet eljuttattunk a 

felsőoktatási intézményekhez, június 1-i határidőig 19 pályázat érkezett be és összesen 12 

táborba jutottunk el, mindösszesen 6000 elsőéves hallgatóhoz. 

Törekedtünk a Semmelweis Egyetem HÖK által biztosított egészségügyi szűréssel a 

preventív szemlélet megerősítésére, illetve az ergométer szélesebb körben való 

megismerésére, melyet a Magyar Evezős Szövetség és szervezetünk között kialakult szakmai 

együttműködés keretében valósítottunk meg. 

A sport és egészségfejlesztés mellett fontos számunkra, hogy a gólyák első tanévét 

segíteni tudjuk, ezért az idei évben kiemelt szerepet kapott a HÖOK kortárs segítő programja is, 

a HÖOK Mentorprogram. A Roadshow-n való jelenlét eredményeképpen, a korábbi évekhez 

képest sokkal több gólya ismerkedhetett meg a Mentorprogram lehetőségeivel, így a 

jelentkezett mentoráltak létszáma is jelentősen megnőtt. 

Azokon a rendezvényeken, melyeken jelen voltunk, elmondható, hogy mindenhol 

kiemelt cél volt a gólyák integrációja, beilleszkedésének támogatása, a közösségi szellem és 

egyetemi identitás erősítése. A visszajelzések alapján elmondható, hogy sikeres sorozaton 

vagyunk túl, aminek keretein belül valóban sikerült pluszt nyújtanunk a programokhoz. A 

Közgyűlést követően szeretnénk hivatalosabb keretek között felmérni a tapasztaltakat, hogy a 

jövőbeni programokat még színvonalasabb tudjunk megszervezni. 

 

Egyetemi Sport Nemzetközi Napja – Budapesti Egyetemi Sportfesztivál 

 

Az UNESCO 2015. novemberi közgyűlésén szavazta meg, hogy szeptember 20-a az 

Egyetemi Sport Nemzetközi Napja (International Day of University Sport) legyen.  

A nap célja többek között, hogy ráirányítsa a figyelmet a sport fontosságára a 

felsőoktatásban és arra, hogy nemcsak a szellemi, de a fizikai felkészültség, edzettség is legalább 



 

ugyanannyira fontos a jövő értelmisége számára. Az Egyetemi Sport Nemzetközi Napján a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) ajánlása alapján különféle szabadidős 

sporteseményekkel, versenyekkel, előadásokkal, kulturális eseményekkel és fesztiválokkal 

hívják fel a figyelmet a sport fontosságára világszerte a FISU tagországok. 

2017 tavaszán a HÖOK és a Magyar Egyetemi-Főiskola Sportszövetség (MEFS) 

egyeztetésén arra a döntésre jutottunk, hogy 2017. szeptember 20-án támogatjuk az országos 

sportnapok megszervezését, amelyek vidéki programjait a MEFS, a budapesti programokat 

pedig a HÖOK koordinálja.  

A HÖOK a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Egyetemi 

Atlétikai Club képviselőivel szerepet vállalva kialakította a Budapesti Egyetemi Sportfesztivál 

programjának kereteit, melynek alapvető célja volt, hogy a fővárosi felsőoktatási intézmények 

polgárainak elérhető, minőségi sportprogram álljon rendelkezésre.  

A kezdeményezéshez több mint 10 fővárosi székhelyű felsőoktatási intézmény 

csatlakozott még és részt vállalt mind a saját területükön, mind a központi helyszínen 

megszervezett programok kialakításában. Az idei évben törekedtünk arra, hogy minél nagyobb 

számban jelenjenek meg hallgatók a sportnapokon. Sokkal nagyobb erőt fektettünk a 

mozgósításba és a programok szervezésébe, így a rendezvényre kilátogatók közel 40 aktivitást 

próbálhatnak ki és szállhatnak versenybe. 

A rendezvényhez csatlakozott az ELTE Inkluzív Sportnap is, ahol lehetőség nyílt számos 

parasportág kipróbálására, többek között ülőröplabda, kerekesszékes kosárlabda és a 

csörgőlabda. 

Az időjárás ellenére a budapesti helyszíneken, több mint 5000 regisztrált sportoló 

bizonyította, hogy igenis szükség, illetve igény van a megfelelő mennyiségű és a minőségi 

sportolási lehetőségekre. 

Az idei rendezvény tanulságaiból nagyon sokat lehet a jövő évi, még sikeresebb 

rendezvényre felhasználni.  

 



 

Felsőoktatási sportkutatás 

 

A következő időszak egyik fontos projektje a felsőoktatási sportkutatás „tető alá 

hozása”, hiszen 2011 óta nincsenek kézzel fogható adataink a felsőoktatásban tanulók 

sportolási szokásairól. Ezek az adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy célirányosabban lehessen 

sportelképzeléseinket megfogalmazni. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy egy 

közeljövőben elvégzendő kutatás, jó visszajelzés tud lenni a közoktatás mindennapos 

testnevelési programjának is.  

Duráczky Bálint HÖOK kutatási vezetővel az elmúlt hónapokban többször egyeztettünk 

a kutatás kereteiről. Szervezetünk készen áll a projekt elindítására és elvégzésére, azonban a 

szükséges pénzügyi források hiányoznak még. 

 

HÖOK #Jövőkép program 

 

Az elmúlt időszakban természetesen igyekeztem kivenni a részem azokból a munkákból 

is, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak szakterületemhez. Szervezetünk által április végén 

elindított #Jövőkép program alfejezeteinek kidolgozásában segédkeztem.  

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat 

 

 

Budapest, 2017. október 6. 

 Nagy Dániel sk. 

 sportért felelős elnökségi tag 

 


