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Alapvetések

•Az első EU-s sportprogram 2015-től az Európai 

Bizottság jóvoltából

•Cél: sportos, egészséges európai polgárok

•Mottó: #BeActive!

•Nemzeti koordinátor: MASPORT – az EMMI 

javaslatára



Hozzáállásunk a feladathoz

•VÉGRE! Az Európai Bizottság sportra 

vonatkozóan is mutat érdeklődést

•Újabb motivációs lehetőség minél több régió, 

szervező és ember sportaktivitásának növelésére

•Lehetőség újabb térségek, kollégák és emberek 

megismerésére 



Elvárások

• 3 fő feladat:
• Eseményszervezés
• Koordináció
• Kommunikáció

•Non-profit események bevonása

• Kiemelt nemzeti esemény megszervezése: #BeActive
Night

•A Sporthéten túl is #BeActive!



A forrásteremtésről

•Az Európai Bizottság pályázati támogatása

•Kiegészítés hazai forrásokból



Kulcsfeladatok

Eseményszervezés

Koordináció

Kommunikációs kampány



Eseményszervezés

•Saját szervezésű események:
•Beharangozó esemény: Családi Mozgásfesztivál
•Kiemelt esemény: #BeActive Night (2018)
•Munkahelyi akcióbrigádok
•#BeActive megjelenés Masport rendezvényeken 
(Kihívás Napja, Szépkorúak Sportfesztiválja, Tisza 
Tavi Napok)



Mit vártunk el a helyi eseményszervezőktől?

•Non-profit jelleg

•Kommunikációs/promóciós anyagok használata

•Regisztráció a honlapon

•Képfeltöltés 



Az Európai Sporthét hazai számai
3

1
6

3
0

0

4
2

9

6
2

9

2015 2016 2017 2018

EURÓPAI SPORTHÉT ESEMÉNYEK 
SZÁMA



Az Európai Sporthét hazai számai

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2015 2016 2017 2018

Európai Sporthét résztvevő számok



Koordináció

Kikkel működtünk együtt?

• Ernyőszervezetek
• tagszervezeteink -> szabadidősport gócpontok
•MDSZ -> diáksport
•MEFS -> hallgatói sport
•MFESZ -> fitnesz hálózat

•Helyi, egyéni szervezők

•Önkormányzatok



Kommunikáció
• Nagykövetek bevonása

• 2015: Gyurta Dani

• 2016: Joó Abigél, Imre Géza

• 2017: Baji Balázs, Béres Alexandra, Mosolyka, Face Team

• 2018: Shaolin Sándor, Gundel-Takács Gábor, Molnár Andi, Fricska táncegyüttes, 

Péntek Enikő

• Intenzív közösségi média kampány

• Influencerek bevonása (pl. Kucsera Gábor, Pordán Petra, Gangl Edina stb.)

• #BeActive Munkahely játék

• Új kezdeményezés: „Ismerd meg városodat/faludat!” kiírás







Kommunikáció

•Promóciós anyagok eljuttatása

•Kültéri megjelenések: 

•ugróiskola metrókban

•#BeActive GIF fotósarok

•#BeActive taposószőnyeg







Kommunikációs csatornák

•Europaisporthet.hu

•Facebook, Instagram

•Kommunikációs útmutató

•DM levelek



Mit látunk eddig kiemelkedően 
pozitívnak? 

•Részesei vagyunk Európának

•Országos szintű mozgalom

•Új platform a szabadidősport népszerűsítésére

•Nemzetközi és hazai kapcsolatépítési 

lehetőségek 

•Motivált eseményszervezők



Mi az, amiben fejlődni szükséges?

•Kommunikáció fejlesztése az 

eseményszervezőkkel, döntéshozókkal, az 

emberekkel 

•Regisztrációs és riportálási folyamat 

Ez egyedül nem megy



Köszönöm a figyelmet!

Czene Attila

Magyar Szabadidősport Szövetség

elnök


