
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2016. június 17. – 2016 

június 19. 
Balatonlelle Kabinettábor 

2016. június 17. Balatonlelle HÖOK elnökségi ülés 

2016. június 17. Balatonlelle  HÖOK Választmányi ülés 

2016. június 18. Balatonlelle HÖOK Közgyűlés 

2016. június 20. Velence EFOTT Stáb értekezlet 

2016. június 28. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2016. június 28. Budapest EFOTT Civil Tér megbeszélés 

2016. július 1. Budapest MEFS sportnap megbeszélés 

2016. július 9. - 2016. Július 

17. 
Velence EFOTT Fesztivál 

2016. július 19.- 2016. Július 

24. 
Tusnádfürdő Tusványos 

2016. július 26.  Budapest PontOtt Parti 

2016. augusztus 5. Budapest 
Egyetemi Sport Nemzetközi Napja 

megbeszélés 



 

2016. augusztus 9. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2016. augusztus 10. Siófok NKE-Gólyatábor 

2016. augusztus 12. Budapest 
Egyetemi Sport Nemzetközi Napja 

megbeszélés 

2016. augusztus 17. Balatonlelle BME-TTK Gólyatábor 

2016. augusztus 19. Sikonda PTE-BTK Gólyatábor 

2016. augusztus 20. Bodajk SZE Gólyatábor 

2016. augusztus 21. Balatonakarattya PTE-ETK Gólyatábor 

2016. augusztus 25. Tata SE Gólyatábor 

2016. augusztus 26. Siófok BGE-KVIK Gólyatábor 

2016. augusztus 27. Gödöllő SZIE Gépész Gólyatábor 

2016. augusztus 29.- 2016. 

szeptember 1. 
Zánka ELTE-BTK Gólyatábor 

2016. augusztus 31. Zánka BRSZ Ülés 

2016. szeptember 5.  Budapest 
Egyetemi Sport Nemzetközi Napja 

megbeszélés 

2016. szeptember 6. Budapest HÖOK Választmányi ülés 

2016. szeptember 12. Budapest 
Egyetemi Sport Nemzetközi Napja 

megbeszélés 



 

2016. szeptember 20. Budapest Egyetemi Sport Nemzetközi Napja 

 

 

Részletes beszámoló 

 

Sport és egészségfejlesztés 

 

Mozdulj Rá! – SportPont kampány 

Az idei évben elindult a Mozdulj Rá! – SportPont kampány amely kiemelt célként kezeli a hallgatók 

figyelmének felkeltését az egészségfejlesztés fontosságára. Az ehhez szükséges életmódváltás egyik 

kiemelten fontos és talán legszórakoztatóbb eleme a rendszeres testmozgás, a fizikai aktivitás. Így a 

szabadidősport és az annak motiválását szolgáló SportPont Program (SPP) népszerűsítésére 2016-

ban nagyszabású kampányt indítunk a MEFS-sel közösen. 

 

HÖOK - SPP Gólyatábori Road Show  

Tavaly első alkalommal került megrendezésre a HÖOK – SPP Gólyatábori Road Show-ja pilot jeleggel, 

melynek 10 intézmény gólyatábora adott otthont. Ezt a tavaly megkezdett programsorozatot az idei 

évben is folytattuk, kicsit változtatva a koncepción. Az előző éves rendszerrel ellentétben, az idei 

évben az intézményeknek kellett pályázniuk, és kitétel volt, hogy az általunk biztosított programot 

bele kell építeni a rendezvény programjába. A programmal kapcsolatban is komoly változásokat 

eszközöltünk, inkább a sorversenyes, játékos dolgokra erősítettünk rá, ami mindenkit lefoglal, nem 

csak 1-1 ember tudja játszani. 

 

A sportos programok mellett, a leendő hallgatók itt is regisztrálhattak az SPP rendszerébe, ahol 

megkapták az első sport pontjukat és ezzel együtt az ezért járó első 1000 Ft-jukat is. 1 db sportpont 

1000 Ft-ot ér, amit a későbbiekben kedvezményekre válthatnak az arra kijelölt helyeken.  

Összességében elmondható, hogy az idei évre kidolgozott koncepció megfelelt az elvárásoknak, a 

jövőben mindenképpen ezt az irányvonalat kell képviselnie a HÖOK-nak. 

 



 

Országos Sportnap 2016, szeptember 20. 

Az UNESCO tavaly novemberi közgyűlésén 2016. szeptember 20-át az Egyetemi Sport Nemzetközi 

Napjává nyilvánította. 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. 

Ebből az alkalomból a jeles napon a Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség és a HÖOK – a 

Mozdulj Rá! kampány egyik elemeként – országos szintű megmozdulást szervezett, melyen 

különféle szabadidős sporteseményekkel, versenyekkel, hívta fel a figyelmet a sport fontosságára.  

A felsőoktatási intézmények túlnyomó része csatlakozott a kezdeményezéshez, és sok helyen a 

sportnap alkalmából rektori szünetet rendeltek el. 

A MEFS-el és a BEFS-el közösen Budapesten egy központi rendezvény került lebonyolításra, mely 

keretein belül a résztvevők megannyi sportágban mérhették össze képességeiket, vagy próbálhatták 

ki azokat. A rendezvény hálózatos jelleggel működött, a budapesti intézmények közreműködésével. 

 

Sportkutatás 

Az elmúlt években a sport infrastruktúra – országosan és a felsőoktatási intézményekhez 

kapcsolódóan is, – jelentős fejlődésen ment keresztül. Ennek, és a különböző szervezetek által a 

sport népszerűsítésére tett erőfeszítéseknek köszönhetően a helyzet sokat változhatott. Ezért a 

munka folytatásához elengedhetetlenné vált egy újabb állapotkép felrajzolása, amelyhez a 2012-es, 

már egyszer sikerrel megvalósított kutatás jó gyakorlatként szolgálhat Ezt megismételve 

lehetőségünk nyílna a fejlődés bemutatására, a befektetett erőforrások eredményességének 

értékelésére és új stratégiai célok megfogalmazására. A támogatási kérelmünket a nyár folyamán 

megküldtük a sport államtitkárság részére, jelenleg visszajelzésükre várunk. 

 

EFOTT Civil Tér 

Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan a Civil tér kiemelt partnereivel foglalkoztam. 

A nyár elején kezdődött meg ezzel kapcsolatban a munka, több szervezettel egyeztettem a 

fesztiválon való megjelenésről, adott esetben a szerződéskötéssel is én foglalkoztam.  



 

Az idei évben az előző évhez képest több szervezettel kellett tartanom a kapcsolatot, az ő 

visszajelzésük alapján úgy gondolom, hogy sikerült az általuk elvárt színvonalat teljesíteni a 

rendezvényen. 

 

Kérem a tisztelt közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

 

Budapest, 2016.10.10.  

Tompos Balázs 
Elnökségi Tag 

HÖOK 

 

 


