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Elnöki köszöntő
Mozgalmas és sikeres évet hagyott maga mögött 2015-ben is az egye-

temi sport. A felsőoktatásban tanuló sportolóink helytálltak a Téli 
Universiadén, a Gwangjuban megrendezett 28. Nyári Universiadéról 
pedig 2 arany- és 3 bronzéremmel, valamint számos értékes helyezés-
sel tértek haza. Gödöllőn rekord nevezési létszámmal rendeztük meg 
az Európai Egyetemek 7-es Rögbi Bajnokságát. A múlt és a jövő talál-
kozásaként a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) az 
1907-es alapításától végzett munkájáért és a jelenben folyó fejlesztési 

tevékenységéért a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség, a FISU legma-
gasabb kitüntetésében, a Jean Petitjean Díjban részesült. A mintegy 150 

ország képviselőinek jelenlétében, az idei Universiade gálaünnepségén 
átadott díjat a FISU első ízben ítélte oda sportszervezetnek, a MEFS-nek, így 

ismerve el a magyarok úttörő munkáját és máig kitartó példamutatását. 

Itthon, az 1965-ös budapesti Nyári Universiade 50. évfordulóján olimpiai és Universiade bajnokok 
jelenlétében emléktáblát helyeztünk el a Puskás Ferenc Stadionban. A nemzetközi hagyomány-
teremtő megemlékezéssel egy időben a fiatalok sportolásának támogatására alakult meg az 
Universiade Bajnokok Klubja. A klub elnöksége olimpiai bajnokokból és sokszoros Universiade 
győztesekből áll, elnöke Nagy Tímea, kétszeres olimpiai és hatszoros Universiade bajnok vívó lett. 
A fiatalítás jegyében a MEFS közgyűlése a Londonban hallgatóként aranyérmet szerző Gyurta Dá-
niel úszót az elnökség tagjává választotta. 

Idén is 36 sportágban, több ezer élsportoló részvételével szerveztünk egyetemi országos bajnoksá-
gokat, kosárlabdában 12 fordulós bajnoki rendszerben. A szabadidősport fejlesztése a SportPont 
Program motivációs rendszere segítségével haladt tovább, az elmúlt két évben a 24 egyetemi 
sportirodán keresztül a hallgatók 20%-át értük el. A folytatáshoz koncepciót készítettünk a fizikai 
aktivitás egészségfejlesztésen alapuló növeléséhez. 

A tények és számok igazolják, hogy a MEFS által még 2012-ben kidolgozott Hajós Alfréd Tervben 
kitűzött célok felé jó úton járunk. A közösen elért eredményekért az alábbiaknak külön is köszö-
netet mondunk: Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), 
Budapest Főváros Önkormányzata, Magyar Rektori Konferencia (MRK), egyetemek-főiskolák és 
egyesületeik, sportági szakszövetségek, sportági referenseink, Hallgatói Önkormányzatok Orszá-
gos Konferenciája (HÖOK) és tagjai, Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSz), Ma-
gyar Vízilabda Szövetség (MVLSz), Turizmus Zrt., TandT Sport Kft., Testnevelési Egyetem, Edutus Fő-
iskola, az egyetemi sport iránt érdeklődő újságírók, médiaszakemberek, szponzoraink és minden 
sportolónk és sportszervezőnk.

Reményeink szerint közösen még több egyetemistát és főiskolást vonunk majd be a felsőoktatási 
sportéletbe, mert tudjuk, Magyarország gazdaságilag erősebbé, eredményesebbé és sikeresebbé 
válik egy, az eddigieknél egészségesebb és sportosabb értelmiséggel.

Prof. dr. Kiss Ádám
elnök

„Nincs minőségi felsőoktatás minőségi 

felsőoktatási sport nélkül”
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Az „Év egyetemi sportolói – 2015”
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* Barabás Botond (BGF), Bátori Bence (Edutus), Bisztritsányi Dávid (Edutus), Chilkó Márton Bence (SZTE), Halek Márton 
(DE), Illés Sándor (PPKE), Jansik Szilárd (Edutus), Kovács Gábor (Edutus), Lőrincz Bálint (EKF), Sántavy Máté (EKF), Sedl-
mayer Tamás (TE), Szentesi Ádám (TE), Zalánki Gergely (EKF)

2015. évi Nyári Universiade bronzérmesei

2015. évi Nyári Universiade aranyérmesei
Juhász Adrián (SzE), Simon Béla 
(NyME) - Evezés, normál súlyú 
kormányos nélküli 
kettes, Magyar 
vízilabda- 
csapat*

Berta Dániel (PTE) - vívás, párbajtőr 
egyéni, Tamás Bence (BME) - evezés, 
könnyűsúlyú egypárevezős, Valkai 
Ferenc (St. John’s University) - 
vívás, kard egyéni

M
agyar vízilabdacsapat
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Európai Egyetemek Evezős Bajnokságának érmesei
Tamás Bence (BME) - könnyűsúlyú egypárevezős aranyérem, Papp Gergely Márton 
(ELTE) - normálsúlyú egypárevezős ezüstérem, Bácskai Dominika (ÓE) - normálsúlyú 
egypárevezős bronzérem

Kajak-kenu Világbajnokság aranyérmesei (Milánó)
Tótka Sándor (Edutus) - K-2 200m, Szabó Gabriella (KRE) - K-2 500m

Rövid Pályás Úszó-világbajnokság aranyérmesei (Doha)
Bernek Péter (ELTE) - 400m gyors, Gyurta Dániel (MET) - 200m mell, Hosszú Katinka 
(University of Southern-Carolina) - 100m hát, 200m hát, 100m vegyes, 200m vegyes

Úszó Világbajnokság aranyérmesei (Kazany)
Hosszú Katinka (University of Southern-Carolina) - 200m vegyes és 400m vegyes, Cseh 
László (BME) - 200m pillangó

Uszonyos Úszás Világbajnokság aranyérmesei (Kína)
Senánszky Petra (DE) - 100m és 200m

Tájékozódási Búvárúszó Világbajnokság aranyérmesei (Liberec)
Berekméri Dóra (SZIE) - 100m és 200m

A 2014/15. tanévi MEFOB intézményi 
pontrendszer díjazottjai

Tények és tervek, 2015/16

1. helyezett
Testnevelési Egyetem 
(1.052,4 pont/efő)

2. helyezett
Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem (110,9 pont/efő)

3. helyezett
Nyíregyházi Főiskola  
(93,2 pont/efő)

Különdíj 1. helyezett
Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem (1.017 pont)

Különdíj 2. helyezett
Pécsi Tudományegyetem (819 
pont)

Különdíj 3. helyezett
Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem (802 pont)
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A 2015. év nemzetközi egyetemi sport 
eseményei

Az Universiadék évek óta erősödnek, ez alól a 2015-ös sem volt kivétel. Az utóbbi 
20 évben átlagosan 150 ország sportolói jelentek meg az eseményen és az utóbbi 
3 alkalommal 7 ezernél is több atléta vett részt, több mint 20 sportágban. Atlétiká-
ban és úszásban olimpiai szintet lehet teljesíteni, a taekwondo része a kvalifikációs 
sorozatnak. Az országok zöme az olimpiához és világbajnokságokhoz hasonlóan 
készül az Universiadéra, így egyre kiélezettebbek a küzdelmek az egyetemisták 
„olimpiáján” is. Különleges volt az idei Téli Universiade is, amelynek versenyeit rend-
hagyó módon két időpontban, két helyszínen rendezték meg. Az északi számok 
(köztük a biatlon) a szlovákiai Csorba-tó és Osrblie térségében zajlottak, a többi 
verseny helyszíne a spanyolországi Granada volt. A kiutazó magyar csapat az elvárt 
tisztes helytállásnak megfelelő eredményeket hozta, a sérülések és visszalépések 
után a mezőny második felében végeztek.

A 28. Nyári Universiadét a dél-koreai Gwangjuban rendezték július 3-14. között, 
ahol 137 ország 7374 egyetemista, főiskolás sportolója küzdött a 272 aranyéremért. 
Az éremesélyesként kiutazó vízilabdázók, evezősök, taekwondósok, kézilabdázók 
és vívók közül végül három sportágnak sikerült megvalósítania terveit, a dobogó-
ra 3 egyéni, egy páros és egy csapat állhatott fel. 
Az éremtáblázaton 64 ország neve jelent 
meg, a magyarok a 26. helyen végez-
tek, két arany- (evezés és férfi vízi-
labda) és három bronzéremmel 
(kard, párbajtőr és evezés). Az 
legeredményesebb sportág 
idén az evezés lett, a két 
érmen kívül Gyimes Krisz-
tina 4., a Kiss László veze-
tőedző által felkészített 
klasszikus nyolcas pedig 
5. lett. A vívók érmei mel-
lett Hanczvikkel Márk (ÓE) 
ötödik helye és a vele kie-
gészült férfi párbajtőr csapat 
(File Mátyás ELTE, Berta Dániel 
és Peterdi András PTE) csupán 
egy-egy tuson múló negyedik 
helyezése az előző Universiadéhoz 
képest szintén jelentős előrelépés. Elis-

Magyar csapat - N
yári U

niversia
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merést érdemel a Sterbenz Tamás vezette női 
kosárlabda csapat 8-as döntőbe jutása, női 
vízilabdázóink 6. helye és az atlétikában 
Helebrand Máté (NyF) 20 km-es gyaloglás-
ban elért 4., valamint Huszák János (TE) 
diszkoszvetésben  megszerzett 6. helyezé-
se is. A sportága első magyar női világbaj-
noki érmét idén megszerző taekwondos 
Kotsis Edina (EKF) - 57 kg-ban az 5. helyen 
végzett, és hasonlóan szép eredményt ért el 
3 m-en női szinkronugró párosunk (Gondos 
Flóra és Kormos Villő BME).

A Magyar Rögbi Szövetség (MRSz) a MEFS-sel közösen 
júliusban Gödöllőn rendezte meg az Európai Egyetemek 7-es Rögbi Bajnokságát. 
12 ország 14 egyeteméről érkeztek csapatok, ami rekord az Európai Egyetemi 
Sportszövetség (EUSA) történetében. A Szent István Egyetem női csapata bravúros 
teljesítménnyel a 4., míg a férfi csapat a 11. helyen végzett. A díjátadásban Bőhm 
Balázs MRSz főtitkár mellett, Alberto Gualtieri, az EUSA tiszteletbeli elnöke és prof. 
dr. Szendrő Péter, a SZIE egykori rektora is közreműködött.

Hannoverben az Európai Egyetemek Evezős Bajnokságán Tamás Bence (BME) fö-
lényes magabiztossággal nyerte a férfi könnyűsúlyú egypárevezősök küzdelmét. 
A normálsúlyú egypárevezősök férfi döntőjében ezüstérmes lett   Papp Gergely 
(ELTE), alig elmaradva a győztes szkiffestől, míg a nőknél Bácskai Dominika (ÓE) 
szerzett bronzérmet. 

A Koperben (Szlovénia) rendezett 13. Európai Egyetemek Kosárlabda Bajnokságán 
a Testnevelési Egyetem női csapata 9., míg a szombathelyiekből (NyME) álló férfi 
csapat 12. lett. A korábbi évekhez képest javuló eredményüket a lányok nagyon 
erős csoportban hozták. A fiúk sorsolása azonban még nehezebbre sikerült, a ké-
sőbbi döntősökkel kerültek össze, így összességében elégedettek voltak a szakve-
zetők a megszerzett helyezésekkel. 

Februárban, hosszú évek óta először látogattak hazánkba az EUSA vezetői, Adam 
Roczek elnök és Matjaz Pecovnik főtitkár, akik a MEFS közgyűlését is személyesen 
köszöntötték. Tiszteletükre az európai együttműködés erősítését és a határ menti 
kapcsolatok javítását is célzó fogadást adott a MEFS, 27 budapesti nagykövetség 
vezető képviselőinek részvételével. A fogadáson részt vett Szabó Bence MOB főtit-
kár, Pröhle Gergely, az EMMI nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyet-
tes államtitkára, dr. Földváry Gábor, az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságának 
kabinetfőnöke,  Sándorné dr. Kriszt Éva, az MRK társelnöke és  Körmöczi Béla,  az 
MRSZ elnöke is.

Tények és tervek, 2015/16
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A 2014/15-ös tanév hazai versenysport 
eseményei

A 2014-15-ös tanévben 36 sportágban rendezték meg a hazai egyetemi verseny-
sport legmagasabb szintjét képviselő Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Baj-
nokságokat (MEFOB), ahol a sportban legtehetségesebb felsőoktatási hallgatók 
mérték össze tudásukat. A bajnokságokat híres sportolók, egyetemi- és sportve-
zetők népszerűsítették, a helyi- és országos média figyelmét is felkeltve ezáltal. 
A tanév szeptemberben a budapesti Duatlon Fesztivál keretében a Görzenálban 
megrendezett Duatlon MEFOB-bal indult, ahol 8 egyetem hallgatói mérték össze 
állóképességüket futásban és kerékpározásban. A férfiak csapatversenyét az egri 
Eszterházy Károly Főiskola, a hölgyekét az ELTE hallgatói nyerték meg. Októberben 
Zalaegerszegen a Tájfutó MEFOB legtöbb kategóriájában a BME diadalmaskodott, 
ami szép eredmény a 14 nevező intézmény közül.

A november az ősz legaktívabb MEFOB-hónapja, kezdve a legnagyobb budapesti 
egyetemi sporteseménnyel, „A tudás útja”-val. Ez egyben a Félmaraton MEFOB, 
ahol rekord létszámú, 209 hallgató mellett notabilitások is elindultak, köztük dr. 
Simicskó István, az EMMI sportért felelős államtitkára és dr. Szél Ágoston, a SE rek-
tora is. A győztes intézmény a 3 fiúból és 3 lányból álló BME csapata lett. Az Úszó 
MEFOB legismertebb és legsikeresebb teljesítője Cseh László (BME) volt, mellette 
Kapás Boglárka (ELTE), Gyurta Gergely (MET) és Pulai Bence (TE) szerzett sok örömet 
a nagy számú résztvevőnek. A naptári évet a Judo MEFOB zárta, ahol 14 intézmény 
173 indulója küzdött egymással profi és amatőr kategóriákban. Baczkó Bernadett 
(TE) képviselte az olimpikonokat, de birkózó és triatlonos nevezők is akadtak.

A vizsgaidőszak utáni első versenyt, az Ergométeres MEFOB-ot a győri Széchenyi 
István Egyetem szervezte. Válogatott sportolók (pl. Dohovics Virág, Juhász Adrián, 
Tamás Bence) versengtek egymással, míg a VIP futamban dr. Bényi Szabolcs, a Ma-
gyar Evezős Szövetség elnöke, Csepreghy Nándor, a Miniszterel-
nökség helyettes államtitkára, valamint dr. Székely Mózes 
Felsőoktatási Tervezési Testület (FTT) elnök, MEFS főtit-
kár is elindult. A MEFS elnöke által megnyitott Sakk 
MEFOB 56 fős mezőnyében 10 nemzetközi címvi-
selő, köztük Balog Imre nagymester is asztalhoz 
ült, utóbbi meg is nyerte a versenyt. Az Aerobik 
MEFOB-on a hagyományos versenyszámokon 
kívül Follow the Leader (FTL) formációban Katus 
Attila vezetésével közel 100 résztvevő mutatott 
be gyakorlatsorokat. Ez a szám Lente Lilla (TE) győ-
zelmével ért véget, de 5 másik intézmény versenyzői 

Cheerleader M
EFO

B



 9

is szereztek aranyakat. Az ELTE-BEAC másodszorra szervezte meg a Cheerleader 
MEFOB-ot a Kárpát-medencei futsal tornához kapcsolódva. Biztosítva volt a (közel 
200 fős) nézőközönség és a kiváló hangulat is, ami a helyiek, az ELTE hallgatóinak 
fölényes győzelmét hozta. 

Az előbbieknél kisebb létszámmal ugyan, de 
töretlen lelkesedéssel tartották meg az 

Egyetemi - Főiskolai Ökölvívó Gálát, va-
lamint a Dunakanyarban az Országúti 

Kerékpár Időfutam MEFOB-ot, mely 
utóbbi csapatversenyét az SZTE hall-
gatói nyerték meg. Hasonlóan sikerült 
a Tour de Gyömrő kerékpáros bajnok-
ság társrendezvényeként megtartott 
Kerékpáros Mezőnyverseny MEFOB 

is, így nagyszámú közönség követte 
nyomon a 12 egyetemről érkezett kere-

kesek viadalát. A tavalyi pécsi helyszínről 
Egerbe költözött Birkózó MEFOB legtöbb 

érmét a TE hallgatói vi-
hették haza, szám sze-

rint 24-et. A Debreceni 
Egyetem csapatának győzelmével jubilált a 25. 
Szarvasűzők Váltófutó MEFOB az Eger-Miskolc 
útvonalon. A 75 km-es távra benevezett 62 csa-
patban 432 hallgató kapott futási lehetőséget. 
Az idén már 6000 fős Ultrabalaton nagyszabá-
sú versenye lett a Váltófutó MEFOB 2. állomá-
sa, egyelőre kísérleti jelleggel. A sort az egyre 
népszerűbb Kaposvár-Pécs útvonalú Rókaűzők 
zárta, ahol ismét az SZTE vihette el a fődíjat.

A pécsiek a hazai környezetben rendezett Asztali-
tenisz MEFOB-on abszolút győztesek lettek csapat-
ban, férfi egyéniben és férfi párosban is. A tradíciókat ápol-
va az eseményt a PTE rektora, az MRK elnöke, prof. dr. Bódis József és dr. Páva Zsolt 
Pécs megyei jogú város polgármestere nyitotta meg. Idén is látványos bemutatón 
csapott össze a két világbajnok asztaliteniszező Klampár Tibor és Jónyer István. Egy 
másik ütős sportban, az ELTE-n szervezett Tollaslabda MEFOB-on is a PTE hallgatói 
lettek a legsikeresebbek, míg a BME-n a rendező egyetem csapatának győzelmével 
zárult a Fallabda MEFOB. Térben alig eltávolodva, a Tüskecsarnokban tartott első 
Ultimate Frizbi MEFOB-ra négy egyetem hat csapata nevezett be, ami kiváló in-
dítás.

Tények és tervek, 2015/16

Kerékpár M
EFOB

Ökölvívó MEFOB
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Debrecenben erős mezőny gyűlt össze a Vívás MEFOB-ra, és a hat fegyvernemen 
túl az azokból álló 6 fős ún. Universitas-váltón is indulhattak. A váltó csapatversenyt 
Debrecen nyerte, s jó hír a vívóknak, hogy hasonló erőpróba bevezetését tervezik 
a tokiói Olimpián. Komoly hagyományokkal bír a BME-n rendezett 48. Súlyeme-
lő MEFOB, ahol a legerősebb hallgatók közül többen megvédték címüket. Az idő 
enyhülésével vonzó esemény lett a dunai Tízevezős MEFOB, ahogy a Dunai Re-
gatta is hatalmas érdeklődés mellett emelte dobogóra az egyetemi legénysége-
ket. Előbbit a veszprémiek, utóbbit a Harvard nyerte, míg sárkányhajóban a győriek 
húztak a leggyorsabban.

Az immáron 2 fordulós Vízilabda MEFOB küzdelmeire 
1000-nél is több néző látogatott el, sok-sok riport és 
felvétel készült az országos médiában. A vízben 
megvédte bajnoki címét a BGF, de óriási sikert 
aratott a női gálamérkőzés is, ahol Universiade 
érmes kapusok (köztük Gangl Edina) mutat-
ták be góllövő tudásukat. Izgalmas döntőket 
játszottak a csapatok május első hétvégéjén 
a Futsal MEFOB négyes tornáján, a BEAC-
pályán. Végül az elsőséget a férfiaknál a BME, 
a nőknél a DE csapata szerezte meg. A nagy-
pályás Labdarúgó MEFOB döntőjét Szombat-
helyen szervezték, az aranyérmek ez alkalommal 
a városban maradtak. Szegeden, a 11 csapattal ját-
szott Floorball MEFOB győztese, nagy küzdelmek után, 
a BME lett. 

Május elején második alkalommal ren-
dezték meg a Testépítő és Fitnesz 

MEFOB-ot, tíz intézmény kiegyenlített 
versengését csak a TF sikeressége 
szárnyalta magasan túl. A TF adott 
otthont az Atlétika MEFOB-nak, 
ahol 10 felsőoktatási intézmény 
hallgatói osztoztak a mintegy 40 
aranyérmen. A SportTFever Sport-
napon ugyanitt tartották a Sport-

lövő MEFOB-ot, ami a helyiek sike-
rét hozta. A tavalyihoz hasonlóan az 

egri Triatlon Fesztiválon rendezték meg 
a Triatlon MEFOB-ot, amire 64%-al töb-

ben neveztek, és ahol a díjátadó dr. Székely 
Mózes maga is teljesítette a távot. 

Futsal MEFOB

Atlétika MEFOB
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Ebben a tanévben tizennyolc intézmény csapatának 
összességében közel 240 mérkőzésével zajlott a 
Nemzeti Egyetemi - Főiskolai Kosárlabda 
Bajnokság. A szombathelyi döntőben 
a legjobb 4 női és férfi csapat mérkő-
zött meg egymással, a férfiaknál a 
hazai gárda, a nőknél a TF hallga-
tói diadalmaskodtak. Az új, 3-3 fős 
kosárlabda (B33 MEFOB) úttörő 
tornáját az éppen zajló debrece-
ni B33 VB pályáin, a Nagy Temp-
lom előtt játszották. A szó szerint 
„utcai” kosárlabdát végül mindkét 
nemnél az SZTE hallgatói nyerték. 
A győri Kézilabda MEFOB döntőjé-
nek két napos tornáján a férfiaknál a 
Pannonwork Kupáért, míg a hölgyeknél 
a Bridge Kupáért folyt a versengés. Végül 
mindkét kupát az EKF hallgatói szerezték meg, 
így az egriek állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Május vé-
gén pedig Gödöllőre várták a Röplabda MEFOB szerelmeseit, a sikereket buda-
pesti csapatok zsebelték be, a nőknél az ELTE, a férfiaknál a BME csapata lett az első. 

Változatos eredményeket hozott a 2015. évi Kajak-ke-
nu MEFOB, amelyen összességében a legtöbb 

érmet a BME hallgatói gyűjtötték be. A július 
14-19. között rendezett EFOTT Feszti-

vál ezúttal is több egyetemi - főiskolai 
bajnokságnak adott helyet. A Strand-

röplabda MEFOB-on magyar bajno-
kok és korábbi győztesek is küzdöt-
tek az elsőségért, alig két héttel az 
Európa-bajnoki cím megszerzése 
után. Strandkézilabdában 2015-
ben a KRE lányai és ismét a BME fiai 

jeleskedtek. A díjkiosztókon a győz-
tesek az EFOTT színpadán vehették 

át elismeréseiket. A Rögbi MEFOB-ot 
a gödöllői SZIE hallgatói nyerték meg, 

a tabella állása mindvégig nagyon szoros 
volt, hiszen három egyetem is indult az arany-

éremért és a vándorserlegért.

Tények és tervek, 2015/16

Kézilabda MEFOB

Magyar Rögbi Csapat (SZIE) 
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A 2014/15-ös év határon túli sportja

Prof. dr. Kiss Ádám jelenlétében és fővédnökségével márciusban Budapesten ren-
dezték meg a VI. Kárpát-medencei Egyetemek Kupáját (KEK), 16 csapattal, 42 mér-
kőzéssel. A KEK 2015-ben a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem elsőségét hozta. A 26. 
Tusványos keretén belül a tavalyi nagy sikerre való tekintettel, immáron második 
alkalommal várta a hallgatókat a Tusványosi Finálé (TuFi) névre hallgató futsal dön-
tő. A tornán a legjobb kárpát-medencei egyetemi csapatok vettek részt, kiélezett 
végjátékban végül a Székelyudvarhely FC csapata nyert.

A 2014/15-ös tanév SportPont Programja

A Hajós Alfréd Tervben foglaltaknak megfelelően 
a „Sport for All”, azaz a szabadidős sportolás és 

a rendszeres fizikai aktivitás területén a hall-
gatók megmozgatása a MEFS elsődleges 
célkitűzése. A reprezentatív felmérések 
alapján az egyetemisták és főiskolások 
23 %-a sportol eleget (heti 2-3-szor 30-
45 percet), minden második hallgató 
pedig hetente egyszer. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) ajánlása, a 150-300 

perc/hét alacsony intenzitású fizikai akti-
vitás eléréséhez rendszeres mozgásra kell 

motiválni a keveset vagy nem sportoló fiata-
lokat, amihez nincs más út, mint az egészséges 

életmód és a sportos életvitel elterjesztése. 

A motiválást a HÖOK-kal közösen koordinált egyetemi SportPont Program (SPP) 
biztosítja, ahol a hallgatók a sportpont.hu honlapon regisztrált eseményeken szer-
zett sportpontokért ajándékokat kaphatnak. Az egyetemi sporttal való ismerke-
dés már a gólyatáborokban elkezdődik, idén több, mint 6.600 gólyához jutott el 
az SPP népszerűsítő kampánya, közülük 700-an be is léptek a programba. Az SPP 
indulása óta közel 600 sporteseményen, mintegy 15.600 regisztrált hallgató vehe-
tett részt, eddig több, mint 25.000 sportpontot gyűjtve. A kiemelt programokról 
az SPP Facebook-oldalán lehet folyamatosan információkat cserélni, amit jelen-
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leg 11.032-en kedvelnek. A garantált sportos ajándékok (feliratozott sporttáska, 
törölköző, mobiltartó, kulacs) mellett az SPP sorsoláson tabletet, okostelefont és 
főnyereményként – az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságának jóvoltából – For-
ma 1 Magyar Nagydíjra szóló VIP jegyet is nyerhettek a 
diákok. Az SPP záróeseménye idén is a HÖOK által 
szervezett EFOTT fesztivál volt, ahol nem csak a 
nyereményeket lehetett átvenni a Nagyszín-
padon, de egész napos sportprogramok is 
várták a résztvevőket.

Az egyetemi szabadidősportot nemzet-
közi kommunikáció is segíti. A MEFS és 
tagintézményei 34 programmal csatlakoz-
tak az Európai Sporthét mozgalomhoz, a 
megnyitón olimpiai bajnokok, Czene Attila 
a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke 
és Gyurta Dániel MEFS elnökségi tag buzdított 
sportolásra. Az év során közös Erasmus+ pályáza-
tok készültek más EUSA tagországokkal, a Nemzetkö-
zi Szabadidősport Szövetség (TAFISA) budapesti kongresszusán pedig dr. Székely 

Mózes MEFS főtitkár tartott előadást az egyetemi sport 
fejlesztéséről. A 16.700 fős hallgatói nagymintán 

végzett felmérés szerint többek között a leg-
kedveltebb sportágakban (futás, aerobik, 

úszás, kerékpározás, labdarúgás, kosárlab-
da, röplabda és kézilabda) és a mozgásra 
motiváló tényezőkben (pl. egészség, fitt-
ség, kinézet, testsúly, barátok) is jelentő-
sen eltérnek a férfiak és nők, tehát más-
ként kell elérni őket az üzeneteinkkel. Az 

intézmények szintjén az összehangolás 
feladata a jelenleg 24 egyetemen és főis-

kolán működő sportirodáké, ahol idén be-
fejeződött a 2+3 éves támogatási ciklus első 

része, a következő kezdetéig pedig a fenntartás a 
kancellárok vezetésével valósulhat meg.

Czene Attila és Gyurta D
ániel 



Az 1965-ös budapesti Nyári 
Universiade  
50. évfordulója

A magyar egyetemi sport nemzetközi 
hagyományteremtő szándékkal Em-
léknap keretében ünnepelte meg 
a budapesti, 1965. évi IV. Nyári 
Universiade ötvenedik és az 
1935. évi VI. Egyetemi Világ-
játékok 80. évfordulóját. A 
FISU nevében Eric Saintrond 
főtitkár, a rendező főváros fő-
polgármester-helyettese dr. 
Bagdy Gábor, a MEFS elnöke, 
prof. dr. Kiss Ádám és a részt 
vevő sportolók nevében dr. Ka-
muti Jenő ötszörös Universiade 
bajnok magyar, angol és francia 
nyelvű emléktáblát avattak az „Egyete-
mek Olimpiájának” fél évszázaddal ezelőtti 
helyszínén. A Puskás Ferenc Stadion Toronyépüle-
te előtti beszédekben elhangzott, hogy sem 1965 

előtt, sem utána nem 
rendeztek olyan nagy-

szabású soksportos eseményt 
Magyarországon, mint amilyen az akkori 

Universiade volt. A szervezés mellet a 
részvétel is rendkívüli sikereket ho-
zott, a magyar egyetemi sportolók 
az éremtábla első helyén végeztek, 
megelőzve az egykori Szovjetunió 
és az Amerikai Egyesült Államok csa-
patát is. 

Az Újvárosháza dísztermében tar-
tott emlékülésen a meghívott olimpiai 

és Universiade bajnokok, kiemelten az 
1965. évi Universiade hazai és külföldi részt-

vevői előtt dr. Simicskó István, sportért felelős 
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államtitkár beszédében kiemelte, hogy 
emberi közösségünk minőségét jel-
lemzi az, ahogy megemlékezünk 
a magyar sporttörténelem gaz-
dagságára és sikertörténetei-
re. A történelmi pillanatokat 
a Testnevelési Egyetem és a 
sportmúzeum vezető ku-
tatói (dr. Szikora Katalin és 
dr. Szabó Lajos) elemez-
ték, majd Dobor Dezső 
kérdéseire ismert bajnokok 
elevenítették fel, többek 
között dr. Bodnár András, dr. 
Egervári Márta, Kontsek Jolán, 
Makray Katalin, Schmitt Pál és dr. 
Szatmáry Gábor. Az emlékkiállítást 
prof. dr. Tóth Miklós mutatta be, majd 
a FISU főtitkára, Eric Saintrond beszélt az 
Universiade rendezés kis országok és városok 
felé nyitó feltételeiről. Az egyetemi versenysportnak Kazanyban és Trentinóban év-
tizedek óta nem látott sikereket hozó hazai fejlesztéseiről dr. Székely Mózes MEFS 
főtitkár tartott előadást, majd dr. Kamuti Jenő Universiade Fair Play Díjat adott át a 
FISU főtitkárának.

A megemlékezés a világon talán elsőként életre hívott Universiade Bajnokok Klub-
jának megalakulásával zárult. A Klub elnökségét az 
olimpiai és Universiade kettős bajnokok, vala-
mint a legalább háromszoros Universiade 
győztesek alkotják, elnökének pedig 
a hatszoros Universiade bajnok, két-
szeres olimpiai bajnok, ötszörös vi-
lágbajnok, Európa-bajnok  Nagy 
Tímea  vívót választották meg. A 
példaképekből álló klub célja az 
egyetemi sport presztízsének 
növelése, a fiatal élsportolók ta-
nulásának mentorálása, az egye-
temi versenyek védnökségének 
biztosítása és a rendszeres fizikai 
aktivitás népszerűsítése a hallgatók 
körében.
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A magyar egyetemi sport  
Jean Petitjean Díja
A MEFS nemzetközi ismertsége és elismert-
sége tovább erősödött. A századelő kivá-
ló úttörői a magyar egyetemi sportot a 
világ élvonalába emelték, a nemzetközi 
sportmozgalom élharcosává tették. Az 
utóbbi évtizedek egyetemi sportvezetői 
a lehetőségek keretei között nyújtottak 
maradandót, a FISU Orvos Bizottságá-
nak és Végrehajtó Bizottságának is tagja 
volt prof. dr. Frenkl Róbert, az Oktatási Bi-
zottságnak jelenleg is tagja dr. Földesiné dr. 
Szabó Gyöngyi professzor emerita. 

A múltban elért eredményeket és a jelen fejlesztési folyamatait megköszönve a dél-
koreai Gwangjuban rendezett Universiade nyitó napján a FISU legmagasabb szintű 
el ismerését a világ egyetemi sportjának elindítójáról elnevezett Jean Petitjean 

Díjat adományozta a MEFS-nek. Korábban ezt a kitüntetést 
még egyetlen nemzet sportszervezete sem nyerte el. 

Az elismerést a FISU elnöke, prof. dr. Claude-Louis 
Gallien a kétévente megrendezésre kerülő Gála ün-
nepségen adta át az Universiade csapatot vezető 
dr. Székely Mózesnek, a MEFS főtitkárának. 

A díj megítélésével a FISU Végrehajtó Bizottsága az 
egyetemi sportmozgalomhoz való magyar hozzá-

járulást köszönte meg. Elismeréssel adóztak Magyar-
ország és a világ legidősebb (2015-ben 102. életévét 

betöltő) olimpiai bajnoka, a háromszoros egyetemi vi-
lágbajnok vízilabdázó, Tarics Sándor sikerekkel teli életpá-

lyája előtt. Üdvözölték azt a kezdeményezést, amelynek révén Magyarország Em-
léknappal ünnepelte meg az 1965. évi negyedik Budapesti Nyári Universiade 50. 
évfordulóját. A FISU vezetői köszönetet mondtak azért az elkötelezettségért és az 
erőfeszítésekért, amellyel a MEFS az egyetemi sport mozgalom magyarországi és 
nemzetközi fejlődését a múltban és jelenben támogatja. A FISU elnöke és főtitkára, 
Eric Saintrond, a MEFS elnökének prof. dr. Kiss Ádámnak küldött levelükben kiemel-
ték, hogy a MEFS hosszú ideje a legaktívabb nemzeti egyetemi sportszövetségek 
közé tartozik, példaértékű az az elkötelezettség, amellyel napjainkban az egyetemi 
hallgatók sportéletének fejlesztését segíti.

Kosár MEFOB 2012/2013 - d
öntő
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A magyar egyetemi sport 
2015/16-os évi tervei
A versenysportban az év legfontosabb feladata az Egyetemi Tájfutó Világbajnok-
ság megrendezése Miskolcon, éppen pont 30 évvel ezelőtt a legelső ilyen versenyt 
szervezte Magyarország. A FISU irányítása alatt erősödő mezőnyű világbajnoksá-
gok közül 10-12 eseményen vesznek részt magyar versenyzők 2016-ban, és javas-
lat készül arra, hogy nemzetközi eredményeiket a MOB pontrendszere figyelembe 
vegye. A Rio de Janeiróban otthonra lelt 2016. évi Nyári Olimpiai Játékok magyar 
csapatában várhatóan legalább 70-80 hallgató is helyet kap, és a MEFS juttatja el 
a róluk szóló híreket a felsőoktatási közösséghez. A közel 40 egyetemi országos 
bajnokság megerősödését szolgálja, ha a legnépszerűbb csapatsportokba a Tao-s 
és kiemelt támogatások segítségével több intézmény kapcsolódik be, és több for-
duló vezet a döntőig. Valamennyi MEFOB és versenysport-eredmény esetében egy 
adatbázis-rendszer kiépítése segítheti a célzott kommunikációt és promóciót: az 
adott sportág, intézmény, helyszín alapján kiválasztva lehessen hozzájutni a részt-
vevőket és a szurkolókat érdeklő információkhoz. 

Az SPP és MEFOB eseményeken sportoló és az SPP-be beregisztrált hallgatók jövő-
re is tovább gyűjthetik a SportPontokat, ajándékokat nyerve és a pontgyűjtésben 
egymással egyéni és szervezeti szinteken is versenyezve. Elindul a szabadidőben 
végzett, folyamatos fizikai aktivitást népszerűsítő „Mozdulj rá - Heti 3x45 perc moz-
gás megváltozatja az életed!” kampány. Ebben találunk figyelemfelkeltést (pl. a 

hallgatók kihívhatnak fiatal olimpiai bajnokokat 
különféle sportágakban, és erről posztokat 

terjeszthetnek), mozgósító elemeket 
(pl. felkért sportolók, zenészek saját 

FB-oldalukon adhatnak feladatot/
kihívást a hallgatóknak) és intéz-
ményi szintű sportos presztízs-
küzdelmeket. A tervek szerint 
több városban sportolási ked-
vezményre, próbaedzésre jogo-
sító kuponok és plakátkampány 
támogatja még a programot. 

A versenysport eredményessé-
gének növelését és minél több 

hallgató megmozgatását a felsőokta-
tási sport fejlesztési programjának kor-

mányzati elfogadása jelentősen segítheti. 
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Szükség lenne a ma a hallgatók legfeljebb 30-40%-át befogadni képes egyetemi 
sportinfrastruktúra kibővítésére, a sportszervezési hátteret biztosító sportiroda há-
lózat működését stabilizáló 3 éves EFOP-támogatásra, és az egyetemi élet színteré-
ül szolgáló intézmények irányításának egészségfejlesztés központú átalakítására a 
hallgatók és oktatók bevonásával. A tervek között továbbra is szerepel a 18-23 éves 
tehetséges sportolók tanulását segítő ösztöndíj, a mentorálás kiterjesztése, a nem-
zetközi és hazai jó gyakorlatok megismertetése, a sportolási szolgáltatások elérését 
könnyítő kedvezményrendszerek kiépítése.

Végső soron a siker az egészségfejlesztésben is képzett sportszakemberek, a hall-
gatói önkéntes munka és kortárs meggyőzés, valamint a sportra szánt intézményi, 
saját és állami erőforrások bevonásán múlik. Továbbá azon, hogy elfogadjuk: a hall-
gatók sportolása az értelmiség és a társadalom egészségéhez járul hozzá, és nem 
is kevéssel.

Debrecen

Dunaújváros

Baja

Eger

Kecskemét

Miskolc

Nyíregyháza

Szombathely
Veszprém

Pécs

Győr

Szeged

Szolnok

Budapest

Sopron
Gödöllő

Országos Sportiroda hálózat
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A MEFS vezetősége és munkatársai
Prof. dr. Kiss Ádám elnök
Dr. Freyer Tamás alelnök, a Nemzetközi Bizottság elnöke
Skultéty Tamás alelnök, a Sportinfrastruktúra Bizottság elnöke
Dr. Kovács Antal elnökségi tag, olimpiai bajnok, a Versenysport Bizottság elnöke
Gyurta Dániel elnökségi tag, olimpiai bajnok, a Versenysport Bizottság tagja
Dr. Ács Pongrác elnökségi tag, a Tudományos Bizottság elnöke
Simon Gábor elnökségi tag, a Szabadidősport Bizottság elnöke
Dr. Kiss László elnökségi tag
Maszlavér Gábor elnökségi tag 
Dr. Székely Mózes főtitkár
Kovács György főtitkár-helyettes (versenysport)
Szentkirályi-Szász Krisztina PR-és marketing igazgató
Bialcsik Petra titkárságvezető
Szála Erika pénzügyi előadó
Bartha Zsolt sportiroda-hálózat vezető
Petres Mónika kommunikációs vezető
Szabó-Ambrus Anita PR és marketing menedzser
Kegyes Éva marketing menedzser
Fekete László sportiroda-hálózat koordinátor

Egyetemek és főiskolák rövidítései:
BME Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem
DE Debreceni Egyetem
Edutus Edutus Főiskola
EKF Eszterházy Károly Főiskola (Eger)
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem
KRE Károli Gáspár Református Egyetem
MET  Budapesti Metropolitan Főiskola
ME Miskolci Egyetem
NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem

NYME Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron)
ÓE Óbudai Egyetem
PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem
PE Pannon Egyetem (Veszprém)
SE Semmelweis Egyetem
SZE Széchenyi István Egyetem (Győr)
SZIE Szent István Egyetem (Gödöllő)
SZTE Szegedi Tudományegyetem
TE Testnevelési Egyetem (TF)

Kapcsolat
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
Magyar Sport Háza
cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
telefon: (+36 - 1) 460 - 6915
fax: (+36 - 1) 460 - 6916
weboldal: www.mefs.hu
e-mail: iroda@mefs.hu
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