
 

Eseménynaptár 

 

2018.05.04. – 2018.06.20 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018.05.04. Debrecen HÖOK Választmányi ülés 

2018.05.05. Debrecen HÖOK Közgyűlés  

2018.05.09. Budapest EFOTT sportprogram egyeztetés 

2018.05.10. Budapest EFOTT sportprogram egyeztetés - sportlövészet 

2018.05.11. Velence EFOTT sportprogramok helyszíneinek 

megtekintése 

2018.05.14. Budapest Egyeztetés boksz-egyesületek megjelenéséről – 

EFOTT Fesztivál 

2018.05.16 Budapest Megbeszélés a szeptember 20. Egyetemi Sport 

Nemzetközi Napja alkalmából szervezendő 

Budapesti Egyetemi Sportfesztivál 

megrendezéséről – Magyar Egyetemi Főiskolai 

Sportszövetség 

2018.05.18. Budapest Egyeztetés Kaizinger Tamás Töhötömmel – 

téma: V4 sportbajnokság az EFOTT Fesztiválon 

2018.05.24. Budapest Egyeztetés Töli Gergellyel (kormánybiztosi iroda 

képviselője) – téma: Tekerj az EFOTT-ra! 

kerékpáros kampány 



 

2018.05.24. Budapest Részvétel a Nemzeti Diák-hallgatói és Szabadidő 

Sportszövetség Küldöttgyűlésén 

2018.05.30. Velence Részvétel az EFOTT menedzsment ülésén, 

EFOTT Fesztivál helyszínbejárás 

2018.05.31. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2018.06.04. Budapest Megbeszélés a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen – téma: Budapesti Egyetemi 

Sportfesztivál 

2018.06.08. Budapest Találkozó a TrollFoci képviselőivel – téma: 

EFOTT Fesztiválon való megjelenés 

2018.06.19. Budapest Egyeztetés Milassin Ákossal a MEFS 

szabadidősport koordinátorával – témák: EFOTT 

Fesztivál, Gólyatáborok, Budapesti Egyetemi 

Sportfesztivál 

2018.06.20. Budapest BEAC – ELTE HÖK egyeztetés az EFOTT Fesztivál 

sportprogramjairól 

2018.06.20. Velence Megbeszélés a Velencei Sportliget SE. 

képviselőivel – téma: EFOTT vízilabda bajnokság 

 

Részletes beszámoló 

 

EFOTT sportprogramok 

Az előző Közgyűlés beszámolójában részletesen ismertettem az idei EFOTT sportprogramjainak 

tervét. Az elmúlt időszakban a programelemek tisztázását és háttérmunkáját végeztük és végezzük is 

folyamatosan. Részt veszek a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok szervezésének 

egyeztetésein, illetve állandó kapcsolatot tartok az ELTE HÖK képviselőivel és a BEAC kollégáival is. 

Bízom benne, hogy minél többen részt vesznek a programokon és ismét sikeres rendezvényt 

tudhatunk magunk mögött. 

Külön ki szeretném elérni a tavaly nagy sikert aratott „Tekerj az EFOTT-ra!” kerékpáros 

kampányunkat. Az idei évben már nem csak Budapestről, hanem Székesfehérvárról is indítunk túrát, 



 

tehát a Fejér-megyei érdeklődők is jól szervezett, több pihenőpontos túrán vehetnek részt, aminek a 

vége, természetesen az EFOTT Fesztivál bejáratánál lesz. 

 

HÖOK Gólyatábori roadshow 

A HÖOK Gólyatábori sportprogram c. pályázati felhívásra összesen 23 pályázat érkezett be. Célunk, 

hogy mindenképp eljussunk azokba a táborokba, ahol nagyszámú gólyát tudunk egyszerre elérni 

sportprogramjainkkal, és az eltervezett aktivitások pluszt jelentenek a szervezők számára. Nagyon 

fontosnak és kiemelkedőnek tartjuk, hogy évről-évre növekszik az érdeklődés a program iránt, bízunk 

abban, hogy ez a minőségi, jó szervezésnek köszönhető és annak, hogy a programjainkon résztvevők 

jól szórakoznak.  

A kapacitásokat, lehetőségeinket és az időpontütközéseket mérlegelve, az idei évben 13 gólyatáborba 

tudunk eljutni. A pályázókat e-mailben értesítettük az eredményről, a programok konkrét szervezése 

a következő hetekben fog megkezdődni. 

Egyetemi Sport Nemzetközi Napja #IDUS 

Az UNESCO által három évvel ezelőtt kinevezett szeptember 20-a az Egyetemi Sport Nemzetközi 

Napja (IDUS) alkalmából, már harmadik éve az ország szinte összes felsőoktatási intézménye szervez 

sportaktivitásokat. Ennek a napnak a célja, hogy felhívja a figyelmet az aktív szabadidő hasznos 

eltöltésére, így hívtuk életre tavaly először a Budapesti Egyetemi Sportfesztivált, a Magyar Egyetemi-

Főiskolai Sportszövetséggel (MEFS) közösen.  

Az idei évben picivel nagyobbat álmodtunk és szeretnénk egy nagy volumenű rendezvényt létrehozni, 

ahol több ezer hallgatónak biztosítunk szabadidősportos aktivitásokat. 

A vidéki rendezvények támogatása és segítése mind a MEFS, mind a HÖOK részéről továbbra is 

fennáll, de a Budapesti központi eseménnyel, sokkal nagyobb hatást kívánunk elérni, mint az 

eddigiekben. A helyszíni adottságok miatt, idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemi Kampuszán az Orczy 

Parkban kívánjuk a programokat megvalósítani, ahol a sportolás mellett, egyéb kulturális, gasztro és 

szórakozási lehetőséggel bővítjük a kilátogatók lehetőségeit.  

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat!  

 

                                                                                                                                     Nagy Dániel sk. 

Elnökségi tag 


