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A Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) 1948. február 18-án, 71 éve alakult meg. 

2006 óta ezen a napon a CISM tagországának katonái, honvédségi dolgozói, és a honvédelmi 

sportegyesületeinek tagjai közös futással ünneplik meg az évfordulót. 

2016-tól a Magyar Honvédség is csatlakozott a CISM Day Run futónaphoz, amelyen 

2017-ben 1172 fő, 2018-ban 2799 vett részt. 

A rendezvény célja: A CISM megalakulásának 71. évfordulója alkalmából minél 

nagyobb résztvevő létszám biztosítása a rendezvényeken. A béke, a nemzetközi összefogás 

eszméjének hangsúlyozása, a sport, az egészséges életmód népszerűsítése. 

Szervezője: Magyar Honvédség együttműködve a Honvéd Sportegyesületek Országos 

Szövetségével és a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel. 

Ideje: 2019. február 15. (péntek) 

Helyszíne: A Magyar Honvédség helyőrségei 

A Központi rendezvény helyszíne: Budapest. Margit-sziget, Atlétikai Centrum 

Ideje: 09:00–12:00 

Időrendje: Bemelegítés 09:40-10:00  

Rajt 10:00  

A Magyar Honvédség helyőrségeiben a szervezők határozzák meg. 

 Az önkéntesen a futásra jelentkező állomány jelentkezzen katonai szervezete 

testnevelőjénél vagy a futás szervezésével megbízott személynél, a szervezők által 

helyben meghatározott feltételek szerint.  

 A Budapest helyőrségben és környékén található katonai szervezetek számára – a 

saját létesítményben történő végrehajtás helyett – lehetőség van a központi 

rendezvényen való részvételre, amelynek előkészítését és végrehajtását az MH 

Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság koordinálja. 

 A központi rendezvényen résztvevők regisztráljanak a cismhungary.hu 

honlapon, a sikeres regisztrációról e-mail érkezik, amelyben vissza kell igazolni a 

részvételi szándék érvényességét, illetve az esetleges visszalépést. Amennyiben 24 

órán belül nem érkezik a regisztráció megerősítését kérő e-mail üzenet, kérem 

vegyék fel a kapcsolatot Bodnár István főhadnaggyal (Bodnar.Istvan@hm.gov.hu, 

HM tel: 02-223-028, Mobil: 06-30-583-32-75).  
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 A szervezők készítsenek feljegyzést a résztvevők számáról és az 

állománykategóriák összetételéről (katona, kormánytisztviselő, közalkalmazott 

bontásban), amit 2019. február 22-ig küldjenek meg az 

molnar.karolyzsolt@hm.gov.hu e-mail címre excell szerkeszthető formátumban. 

 Készítsenek 2 db fényképet az eseményről (egy csoportképet és egy képet a „rajt”-

ról), a fotót nevezzék el (pl. MH HFKP csoportkép) és küldjék meg a fenti címre. 

 A résztvevőknek adják át a teljesítést igazoló CISM emléklapot, melynek digitális 

változata letölthető. 

 Az MH HFKP a beérkezett feljegyzések alapján összesítő jelentést készít a 

futónapról, és megküldi a CISM központi irodának 2019. március 04-ig. 

 

mailto:molnar.karolyzsolt@hm.gov.hu

