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MozduljRá! Belefér?! 2018 

 

2018-ban is keressük Magyarország Legizmosabb Egyetemét! 

 

Koncepció rövid összefoglalása: 

 

 

Ha részt veszel 2018. május 5. és 25 között 

a „2018 Legizmosabb Egyeteme” kihíváson,  

nemcsak edzettségedet, de szerencsédet is próbára teheted. 

 

Nyerhetsz egyéniben: 

Intézményenként 3 szerencsés résztvevő egy-egy 10.000 Ft-os sportszerutalványt 

 

Nyerhetsz csapatban is: 

A 2017 Legizmosabb Egyeteme Fődíj* 1 millió Ft összértékű sportszerutalványt 

 

I. kategória – 500.000,- Forint (4000 fő feletti nappali tagozatos hallgatói létszám)  

II. kategória – 300.000,- Forint (1000 és 4000 fő közötti nappali tagozatos hallgatói létszám)  

III. kategória – 200.000,- Forint (1000 fő alatti nappali tagozatos hallgatói létszám)  

 

Az intézmény nappali tagozatos létszámához viszonyítva legtöbb hallgatót megmozgató  

szervező Kolléga Különdíjban részesül, mely egy  

50.000,- Ft értékű Feldobox wellness utalvány. 

 

A program megvalósítását a Szerencsejáték Zrt. támogatja. 

 

*Értékelési/mérési szempont 

A „2018 Legizmosabb Egyeteme” címet az nyeri el, aki a legmagasabb pontszámot éri el az alábbi 

számítás szerint a létszám szerinti kategóriában: az intézmény hallgatói által végzett felülések összege 
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szorozva az intézmény kampányba regisztrált hallgatói létszámának és összes nappali tagozatos hallgatói 

létszámának arányával (összes nappali létszám a 2017. októberi statisztika alapján).  

 

 

Célkitűzés: a kampány közvetlen célja, hogy minél több hallgató mozduljon meg a 2018. május 5-25. 

közötti időszakban.  

Hosszú távú cél: megkezdődjön egy szemléletváltás a sportosabb, egészségesebb életmód követése felé.  

Kulcsvizuális elem: Aranyszínű kettlebel – 2018 Legizmosabb Egyeteme felirattal  

A kampány arca Lám Bálint (becenevén „a Torony”) birkózó  

Universiade bronzérmes (2013. Kazany, 27. Nyári Universiade KF-120 kg), kétszeres Egyetemi 

világbajnok 130 kg-ban (2014. Pécs, 2016. Çorum) a Testnevelési Egyetem hallgatója, az Év Egyetemi 

Sportolója díj birtokosa (2016) 

 

Az intézmények a május 5-25. közötti kampány időszakban bármikor, de csak egy kiválasztott 

napon szervezhetik meg a versenyt.  

 

Kérjük, hogy a verseny lebonyolításának időpontját 2018. április 25-ig jelezze az intézmény! 

 

A feladat leírása:  

Párokat alkotva, felváltva, adott időn belül minimum 1 percig, de idő megkötés nélkül, a nap folyamán 

többször is, bármeddig felüléseket kell elvégezni. A pár egyik tagja hanyattfekvésben, tarkóra tartással 

függőleges síkig felüléseket végez, míg társa a bokáját fogja. A gyakorlatvégzés után csere. A gyakorlatot 

egyszerre több páros is végezheti. 

 

A versenyre történő jelentkezési szándékot, és a verseny lebonyolítására kijelölt napot és helyszínt 

az intézmények 2018. április 25-ig jelzik a MEFS felé. A verseny dokumentálása a hallgatók 

regisztrációjával, és a versenyről készült fénykép/ekkel történik. A versenyre a MEFS 

versenybírót/supervisort küld ki, aki ellenőrzi a lebonyolítást és az adminisztráció pontosságát.  

 

A versenyt a választott nap folyamán a hallgatók bármikor elkezdhetik, egész nap végezhetik, a 

regisztrációkat, illetve a fotó(ka)t a választott nap végén, legkésőbb a sportnapot követő nap 01:00 óráig 

kell elküldeni a szervezőknek elektronikus formában (xls. vagy szkennelt/lefotózott papíralapú 

regisztrációs ívek, csatolt fotók jpg). 
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Szabályok:  

A gyakorlatot tetszőleges számú hallgató végezheti egy időben, azonban csak párosával, és minden 

hallgató csak egyszer regisztrálhat a próbára. A gyakorlat elvégzése után egymást váltják a párok tagjai. 

A gyakorlatot egy hallgató bármeddig, és többször is elvégezheti a nap folyamán, tetszőleges párral, akár 

cserélve azokat, azonban ebben az esetben is csak egyszer számít bele a létszámba, mivel egy 

regisztrációja van; az elvégzett felülések darabszáma viszont beleszámít az intézmény összeredményébe. 

A minimum 1 perc felülés többszöri elvégzése után a próbát teljesítő 20 felülésenként egy SportPontot 

kap, melyet a www.mozduljra.hu oldalon történő saját regisztrációja után írunk jóvá.  

Amennyiben regisztrált hallgatónk, a program ezt azonosítja, és a szervező által feltöltött Feltöltőfájlban 

szereplő adatokat jóváírja. 

Lányok-lányok, fiúk-fiúk, lányok-fiúk vegyesen egyaránt végezhetik a páros felülés gyakorlatot, 

megkötés ezzel kapcsolatban nincs.  

 

Amit az intézmény biztosít:  

1. Plakátok kihelyezése 2018. április 23-tól. 

2. Sportesemény létre hozása a mozduljra.hu admin felületén, felhasználva a MEFS által méretre 

elkészített 1200x960 px (fekvő téglalap) esemény képet, plusz 329x329 px (négyzet) képet is 

feltölt - az esemény számláló „logó”-jának megjelenítéséhez. 

3. A plakátokon az időpont, és a verseny helyszínének pontos feltüntetése (pl. Aula, klub, tornaterem 

stb.)  

4. A program (MEFS és SzZrt.) propagálása, beharangozása az intézmény online felületein 

(egyetemi sajtó, Neptun, Facebook oldal stb.). A Facebook oldalon esemény létre hozásához 

Facebook cover fotót biztosítunk. 

5. Az előre megtervezett időpontban a helyszín biztosítása, saját, és a MEFS által biztosított 

polifoamok kihelyezése.  

6. Megjegyzés! A gyakorlat nemcsak a biztosított polifoamokon lehetséges, bármely talajon 

végezhető! 

7. Minimum 2 fő szervező, ebből 1 fő regisztrátor biztosítása, akik a kampány ideje alatt viselik a 

kampány pólót, a teljes időtartamra (lehet cserélgetni is a szervezőket, ha hosszú ideig tervezik a 

próbát). 

8. Strandzászló kihelyezése.  

9. Szerencsekuponok átadása, kitöltetése a gyakorlatot teljesített hallgatónak.  Visszagyűjtés. 

10. Gyűjtőláda/papírdoboz biztosítása a szerencsekuponok számára.  

11. Oklevelek kitöltése névre szólóan és azok átadása. 
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12. Sorsolás a helyszínen, nyeremények (3 darab 10.000,- Ft-os HERVIS sportszerutalvány) átadása 

(erről fotó készítése).  

13. Az adatok adminisztrálása és lejelentése  

- Az admin felületen a sporteseményből Feltöltőfájl generálása (excel). Ebben kérésre segítünk. (a 

résztvevők adatainak excel Feltöltőfájlba rögzítése: Vezetéknév, keresztnév, születési 

év/hónap/nap, NEPTUN, intézmény, eredmény/felülések száma).  

- Amely hallgató a nap folyamán többször is elvégzi a kihívást, annak adatait külön sorban kell 

feltüntetni eredményével együtt. 

- Egy Feltöltőfájlban/excelben egy hallgató több sorban is szerepelhet (javasoljuk a különböző 

időpontokban teljesített felülés mennyiségeket külön sorban feltüntetni), azonban csak egy 

összesített eredményét vesszük figyelembe. 

- 20 felülésenként adunk 1 Sportpontot. 

14. Adatok elküldése a sportnapot követő napon, 01:00 óráig.  

15. A gyakorlat/kihívás elvégzéséről rövid szöveges összefoglaló, néhány fotó, esetleg videó 

készítése, és eljuttatása a MEFS-be (eva.kegyes@mefs.hu email címre, ha nagyméretű 

képekről/videóról van szó, fájlküldővel). 

 

Amit a MEFS biztosít a SzZrt. együttműködésével az intézmények számára:  

 

1. Regisztrációs admin felület, Sportesemény, excel Feltöltőfájl (táblázat) 

 

2. A2 plakát – 5-10 darab A2 méretű kampány plakát, amelyen feltüntettük a legfontosabb 

információkat, és amelyen az üres mezőbe az intézményi szervezőnek (pl. sportiroda munkatárs) kell 

beírni a választott versenynap dátumát: nap, óra, perc (mettől meddig), illetve a verseny helyét (pl. 

aula, tornaterem, intézmény előtti tér stb.). A plakátokat a hallgatók által preferált információ 

beszerzési helyekre, az intézmény forgalmas pontjaira szükséges kihelyezni.  

 

3. Polifoam szőnyegek  

A MEFS intézményenként hozzájárul a próba sikeres teljesítéséhez 20 darab sima vagy logózott 

polifoam matraccal a páros felülés gyakorlat végzéséhez.   

 

Megjegyzés! A gyakorlat nemcsak a biztosított polifoamokon lehetséges, bármely talajon végezhető! 

 

4. Szerencsekupon - Minden regisztrált hallgató részére Szerencsekupon  

mailto:eva.kegyes@mefs.hu
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Méret: 13x8,5 cm, fekvő, középen függőlegesen hajtva  

 

 

Egyik oldalon szöveg: Gratulálunk!  

Töltsd ki szelvényünket, és egy kis szerencsével Te is megnyerheted az oktatási intézményenként 

kisorsolt 3 darab 10.000 Ft értékű sportszer-utalvány egyikét!  

Sok szerencsét, és további jó sportolást kívánunk: Szerencsejáték és Mozdulj Rá! logó  

 

A hallgató, a kupon másik oldalán adatait hiánytalanul kitöltve/feltüntetve, a nyereményszelvényt egy 

gyűjtőládába dobja. Adatok: Név, Telefonszám, E-mail cím  

 

Edukációs kérdés: Mennyi időt sportolj minimum egy héten, hogy megőrizd egészséged?  

Karikázd be a helyes választ: 1.) 3x5 percet 2.) 3x45 percet  

 

A Szerencsekuponok/nyereményszelvények részt vesznek a nap végén a sorsoláson, amelyben 

intézményenként egy-egy darab 10.000,- Ft értékű Decathlon sportszer utalvány kerül kisorsolásra.  

 

5. Mini oklevél – A5 méretben  

OKLEVÉL  

………………………………. részére, aki sikeresen részt vett a „Keressük az ország Legizmosabb 

Egyetemét!” kihíváson.  

Gratulálunk, és további jó sportolást kívánunk: Szerencsejáték és Mozdulj Rá! logó 

 

Másik oldalon:  

Sportolj rendszeresen! Szánj egészségedre a hét 168 órájából csupán 3 x 45 percet.  

Tapasztald meg a testedzés örömét, találd meg kedvenc mozgásformádat az egyéni sportágak és a 

csapatjátékok kínálta kihívások között: fuss vagy focizz, kerékpározz vagy kosarazz!  

A testedzésben gazdag élet révén nagyobb teljesítőképességre, magabiztosságra és új barátokra is szert 

tehetsz!  

 

6. Kültéri strandzászló:  

1 db beltéren és kültéren egyaránt használható legkisebb méretű csepp alakú strandzászló vászon 

hordtáskában, zászlórúddal, talppal (komplett).  
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Egy oldalon nyomott grafika a kampányszlogennel és a logóval:  

Az év Legizmosabb Egyeteme! Lám Bálint birkózó (a kampány arca) életnagyságú fotója + 

kulcsvizuális elem (kettlebel) + Szerencsejáték Zrt. és Mozdulj rá! logó  

 

Új, minden évben használható univerzális feliratú strandzászlót biztosítunk, amelyet a kampányban kell 

használni, rongálódás, hiány esetén pótlását kérjük jelezni. 

 

7. Szervezői egyenpóló:  

1-1 db M és L méretű, egyszerű fehér 100% pamut, kereknyakú póló, kampányszlogennel a szervezők 

részére, melyet a verseny napján viselnek. 

póló hátán: Mi leszünk az ország Legizmosabb Egyeteme! felirat  

póló elején, baloldal szívtájékon: kulcsvizuális elem (kettlebel logó)  

 

8. Bannerek – méret:  

1200x960 px (fekvő téglalap) -> az intézmény sportirodás adminja a mozduljra.hu webadmin felületen 

saját Legizmosabb Egyetem eseményéhez felhasználásra. 

620x267 px (fekvő téglalap) -> az intézmény sportirodás adminja a mozduljra.hu webadmin felületen az 

esemény számláló „logó”-jának feltöltéséhez. 

820x315 px Facebook cover fotó a Facebook intézményi oldalán létre hozandó eseményhez. 

 

9. DÍJAK  

Egyéni: Intézményenként 3 szerencsés résztvevőnek egy-egy 10.000 Ft-os sportszer-utalvány, amelyet a 

sportnap végén a szervező sorsol ki a résztvevők között, a hiánytalanul kitöltött szerencsekupon közül 3 

darab kihúzásával.  

 

Intézményi: 

A 2017 Legizmosabb Egyeteme Fődíj: 1 millió Ft összértékű sportszer-utalvány 3 kategóriában  

I. kategória – 500.000,- Forint (4000 fő feletti nappali tagozatos hallgatói létszám)  

II. kategória – 300.000,- Forint (1000 és 4000fő közötti nappali tagozatos hallgatói létszám)  

III. kategória – 200.000,- Forint (1000 fő alatti nappali tagozatos hallgatói létszám) 

 

Aranyszínű kettlebel – Vándordíj  

Üveg kettlebel díj gravírozott felirattal (mindhárom kategóriában 1-1 díj) a kategória győztes intézmény 

neve + 2018 Legizmosabb Egyeteme felirattal. 
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Különdíj: a 2018 Legizmosabb Egyeteme kampány legtöbb hallgatót megmozgató (az intézmény 

létszámához viszonyított legtöbbet regisztráló és a próbát teljesítő hallgató) intézmény szervezőjének egy 

50.000,- Ft értékű Feldobox wellness utalvány 

 

Az Intézményi díjakat az EFOTT nyitó eseményén (2018. július 10.), a „Tekerj az EFOTT-ra” 

sajtónyilvános megnyitóján adjuk át. 

 

A „2018 Legizmosabb Egyeteme” címet az adott évben elnyert intézmény egy évig birtokolhatja, a díj az 

intézmény birtokában marad. 

 

Minden kommunikációs és támogató eszköz az intézmény tulajdonában marad, a sportfelszerelések egyéb 

testedzési feladatokhoz is felhasználhatók. 

 

Az Év Legizmosabb Egyeteme kihívást évente szándékozunk megszervezni, hagyományt teremtve az 

intézmények közötti sportos vetélkedésnek (Fair play), és lehetőséget biztosítani a rendszeres mozgás 

(WHO ajánlás szerinti heti 3x45 perc) népszerűsítéséhez a hallgatók körében.   

Ennek érdekében hirdettük meg idén is a versenyt. 

 

 


