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Időpont Helyszín Esemény 

2018. június 30. Balatonlelle HÖOK Közgyűlés 

2018. július 9-16. Velence EFOTT Fesztivál 

2018. július 10. Budapest-

Velence-

Székesfehérvár 

Tekerj az EFOTT-ra! kerékpáros kampány 

2018. július 23. Budapest MEFS-NKE-HÖOK egyeztetés 

Téma: Budapesti Egyetemi Sportfesztivál 

2018. július 26-29. Tusnádfürdő Bálványosi Nyári Egyetem 

2018. augusztus 10 - 

szeptember 10. 

 HÖOK Gólyatábori Roadshow állomásai 

2018. szeptember 11. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2018. szeptember 20. Budapest Budapesti Egyetemi Sportfesztivál 

 

Részletes beszámoló 

 

EFOTT sportprogramok 

A 2018-as év meghatározó volt az EFOTT sportprogramjainak szempontjából is, sportágak tekintetében 

változatos, hagyományteremtőnek szánt újdonságokban gazdag programok valósultak meg az EFOTT 

szervezés és a házigazda ELTE együttműködésében. A közel 30 különféle választható sportos programok 

között megtalálhatók voltak a következők:  



 

− Buborékfoci 

− Vízifoci 

− Sárkányhajó bajnokság 

− Wakeboard 

− Strandvízilabda 

− ELTE BEAC szervezésében megvalósuló programok (sörjóga, reggeli torna, 
streetworkout) 

− Ultimate Frisbee 

− Strandtenisz 

− Strandröplabda, strandkézilabda bajnokságok 

− Bakony Run akadályfutás 

− Lasertag 

− Teqball 

− Kocsmai sportok (csocsó, kalapácsos erőmérő) 

A legnagyobb népszerűségnek az idei évben a két leglátványosabb egyetemi rendezvény, a 

strandkézilabda- és strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnoksága örvendett, ezt 

követte a vízi- és buborékfoci, de a Bakony Run akadályfutás, lasertag és az ELTE BEAC által megvalósított 

egyéni aktivitások (sörjóga, reggeli torna, streetworkout) nem mindennapi állomásán is rengetegen 

megfordultak. Becsléseink szerint összességében közel 4–5000 fő vett részt az EFOTT sportos 

aktivitásain a rendezvény egy hete alatt.  

A sportesemények mellett hangsúlyt fektettünk a különféle sportszervezetek megjelenésének 

biztosítására, ill. szakmai jellegű beszélgetések szervezésére és lebonyolítására. A Fesztivál csütörtöki 

napján a magyar Forrest Gump vezetésével jótékonysági reggeli futást szerveztünk a rendezvény 

területén, majd a Civil Tér színpadán beszélgettünk a sportember jótékonysági tevékenységeiről. 

Emellett a színpadon Baji Balázs és Lám Bálint élsportolókkal és a TrollFoci adminisztrátoraival 

beszélgettünk 

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

keretében az érdeklődők kerékpárral indultak Budapestről Velencére, az EFOTT-ra, de idén különlegesség 

volt, hogy a kerékpározás szerelmesei már Székesfehérvárról is indulhattak szervezett túra keretein belül. 

Az esemény megnyitóján a szervezők nevében a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

elnöke, Gulyás Tibor és az EFOTT fesztiváligazgatója, Maszlavér Gábor köszöntötte a résztvevőket. A 

rendezvényre meghívást kapott és köszöntőt mondott dr. Stocker Miklós sportkapcsolati főosztályvezető 

(EMMI), Szabó László elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság), Dr. Székely Mózes főtitkár (Magyar Egyetemi-

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

A kerékpáros túra résztvevőinek köszöntésén túl ezen az eseményen került átadásra a Szerencsejáték Zrt. 

által támogatott, a MEFS „Legizmosabb Egyetem” versenysorozat győztesének díja is. 



 

A 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 tudatosítani, 

illetve elmélyíteni. Meglátásunk szerint sikerként könyvelhető el, hogy közel 70 lelkes kerékpározó tette 

meg a 75 kilométeres távot. 

A Budapestről szervezett útvonalon kívül, Székesfehérvárról még közel további 20 fő érkezett kerékpárral 

a fesztiválra. A fesztivál ideje alatt a 300 férőhelyes kerékpártároló több alkalommal is megtelt, ami 

bizonyítja, hogy reális igény mutatkozik a jövőben is kerékpáros eseményekre helyezni a hangsúlyt. 

HÖOK Gólyatábori roadshow 

Előző beszámolómban tájékoztattam a Küldöttgyűlést, hogy a program pályázata lezárult és 23 

gólyatábor nyújtotta be igényét az aktivitásokra vonatkozóan. 

A 23 gólyatáborból kapacitás és szervezési feladatok mennyiségét figyelembe véve, 12 helyszínre 

tudtunk eljutni, augusztus 10 – szeptember 10. között.  

A szervezői visszajelzések alapján idén is sikeres programot tudhatunk magunkénak, melyet a jövőben 

még magasabb szintekre lehet emelni. Ezúton szeretném megköszönni Kiss Edina Mentorprogram 

vezető munkáját, akivel az előző két nyáron együtt vihettük végig ezt a sikeres programot. Szeretnék 

neki sok sikert, erőt és kitartást kívánni az új feladataihoz és gratulálni neki a hallgatói 

érdekképviseletben végzett kitűnő munkájához!  

Egyetemi Sport Nemzetközi Napja #IDUS 

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a világ egyik legnagyobb egyetemi szabadidősport 

rendezvényét, a Budapesti Egyetemi Sportfesztivált a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség 

(MEFS) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) együttműködésével és a 

Magyar Rektori Konferencia (MRK) támogatásával az UNESCO által meghirdetett Egyetemi Sport 

Nemzetközi Napja (IDUS) keretében, melynek budapesti házigazdája a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

(NKE). Ezzel Magyarország is csatlakozott a FISU (Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség) 174 

tagországának világot behálózó rendezvényéhez. 

A Budapesti Egyetemi Sportfesztivál programjai amellett, hogy kiemelten a sportról és a fizikai 

aktivitásról szóltak, párhuzamosan lehetőséget adtak az egyetemisták egészséges életmódjának 

figyelemfelhívására, népszerűsítésére előadások és sport témájú programok formájában. Az Orczy-

kertben szeptember 20-án reggel 10-től este 6 óráig számtalan érdekes sporttal, sporthoz kapcsolódó 

előadással és játékkal várták a szervezők a mozogni vágyó egyetemistákat.  



 

Az eseményt Prof. Dr. Kiss Ádám a MEFS elnöke nyitotta meg. A Budapesti Egyetemi Sportfesztivál 

résztvevőit köszöntötte Prof. Dr. Réthelyi Miklós az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke, Dr. 

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Dr. Simicskó István a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, 

kormánybiztos, Szalay-Bobrovniczky Alexanda főpolgármester-helyettes, Dr. Józsa János a Magyar 

Rektori Konferencia elnöke, Dr. Sára Botond Józsefváros polgármester. A megnyitót a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem (NKE) Tonfa Szakosztályának, Intézkedéstechnikai csoport és Cross tréning, 

bemutatói színesítették. Végezetül Gulyás Tibor a HÖOK elnöke, mint a Sportnap társrendezője kívánt 

nagyszerű szórakozást és jó sportolást a jelenlévőknek. A megnyitót egy közös sétával zárták a 

felszólalók, mely keretében végigjárták az Orczy-parkot és kipróbálhatták a különböző 

sportaktivitásokat. 

Az eseményen nemcsak sportolni lehetett több mint 30 állomáson, hanem az Oktatási Központ 

előadójában Sport – egészség – motiváció témákban előadásokat is hallhattak az érdeklődők. 

A rendezvényen Szentgyörgyi Rómeó és Faluvégi András is megmozgatta a közönséget Intenset 

alakformáló és zumba órákkal. Továbbá olyan játékos sportokat is ki lehetett próbálni, mint a frizbigolf, 

buborékfoci, rekeszmászás, óriás jenga, labdapók, PlayIT – Mozdulj Gamer aktivitások stb. A 

Szerencsejáték Zrt. sátránál válogatott kézilabda női világklasszisoknak lehetett büntetőt dobni: Győri 

Barbara (MTK Budapest világbajnok kapusa) vagy Suba Sára (Váci NKSE junior világbajnok kapusa) várta 

a bátor büntetődobókat. Az esemény műsorvezetője Molnár Mátyás (M4 Sport) volt. 

A rendezvény fővédnöke: Tarlós István, Budapest főpolgármestere volt 

Védnökök voltak: Prof. Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke, Dr. Szabó 

Tünde sportért felelős államtitkár, Prof. Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár, Dr. Simicskó 

István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, kormánybiztos, Prof. Dr. Józsa János, a Magyar Rektori 

Konferencia elnöke, Gulyás Tibor HÖOK elnök, Dr. Koltay András, az NKE rektora, Dr. Sára Botond, 

Józsefváros polgármestere. 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat!  

 

Nagy Dániel sk. 

 


