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Tisztelt Tagok, Kollégák, Sporttársak!
Az együttgondolkodás, a fejlesztés közös igénye az egyik legfőbb
erőssége a Hajós Alfréd Tervnek, amely az egyetemi-főiskolai
sport 2020-ig szóló szakmai programja. A Hajós Alfréd Tervről
személyes egyeztetéseket folytattunk az Emberi Erőforrások
Minisztériumával (EMMI), a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB), a felsőoktatási tagintézményeink rektoraival,
az egyetemi sportegyesületeink vezetőivel, és a sportági
szakszövetségek vezetőivel. Köszönjük továbbá sportági
szakreferenseinknek és a velünk együtt dolgozó sok száz
sportszakembernek és hallgatónak, hogy aktívan segítették a terv megszületését 2013-ban.
A 2013-as évben megkezdtük a Hajós Alfréd Terv megvalósítását is. Ennek első sikerei már megmutatkoztak. Elég, ha csak
a kiemelkedően sikeres Universiade szereplésekre gondolunk a megszerzett öt aranyéremmel és számos további érmes
és pontszerző hellyel. Ugyanígy említhetnénk a magas szakmai
szinten működő sportági egyetemi bajnokságok helyzetének megerősítését a MEFOB rendszer átalakításának köszönhetően. Szabadidősport terén tovább bővült a Hallgatói Önkormányzatok Országos
konferenciájával (HÖOK) az együttműködésünk a SportPont Program keretében. Igen fontos eseménynek tekinthető a huszonhárom integrált intézményi
sportiroda létrejötte, amelyen keresztül két évre közel hatszáz millió forintos támogatást kapott az egyetemi sport.
Mint minden nagyobb volumenű fejlesztés, természetesen a Hajós Alfréd Terv megvalósítása is egy komplex feladat az egyetemi sport számára. Tele van az út megoldandó kérdésekkel és kihívásokkal, ugyanakkor komoly
lehetőségekkel is, amelyek megragadása egyben nagy és közös felelősség is számunkra. A 2013-as beszámolónk e folyamatok és közös munka eredményeinek bemutatását tartalmazza, mely reméljük ösztönzőleg hat
majd további együttműködésünkre is.
Mozgalmas és kihívásokkal teli év áll mögöttünk, számos sikerrel és a jövőre nézve legalább ennyi feladattal.
2014-ben is számítunk támogatásukra és szakmai tapasztalatukra, véleményükre a Hajós Alfréd Tervben megfogalmazott célok megvalósításának segítése terén. Továbbra is hisszük, hogy egy sikeres és egészséges nemzet
hosszú távon csak egészséges és sportos értelmiséggel képzelhető el. Ahol a vezetők és véleményformálók a
felsőfokú tanulmányaik során megszerzett biztos szakmai tudáshoz párosodó, sportolásuk során kialakított
és megerősödött küzdeni tudással, becsületes hozzáállással, a fair play szellemében győzik le az előttük álló
akadályokat. A színvonalas felsőoktatás mellett megerősödő egyetemi sportnak köszönhető tudatos, erős és
motivált fiatal értelmiség az egész ország további erősödését és fejlődését szolgálja. Ennek megvalósításához
kérjük a jövőben is együttműködésüket és támogatásukat!
Sportbaráti üdvözlettel:
Prof. Dr. Kiss Ádám
elnök
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Dr. Székely Mózes
főtitkár
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Vezetői összefoglaló
A 2013-as esztendőben a Hajós Alfréd Tervet – amely az egyetemi-főiskolai sport 2020-ig szóló szakmai programja
– az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), a felsőoktatási tagintézményeink,
az egyetemi sportegyesületeink, valamint a sportági szakszövetségek vezetőinek bevonásával, szakmai észrevételeik
beépítésével alkottuk meg. Még az év első felében megkezdtük a terv közös megvalósítását is. Az elkészült tervezetet
az év folyamán több, mint 20 állami és nem állami intézmény rektori vezetése előtt személyesen prezentáltuk, illetve
részletesen megvitattuk közel 30 sportági szakszövetség elnökével és főtitkárával. Ezen túlmenően több sportszakmai szervezet vezetése és számos egyetemi sport fórum résztvevője hallgatta meg előadásunkat és véleményezték
az anyagot. Mind az egyetemek és főiskolák, mind pedig a sportszervezetek pozitívan fogadták koncepciónkat, és
biztosítottak minket támogatásukról, együttműködésükről a megvalósítás során.
A nemzetközi egyetemi versenysportban a szakmai programnak megfelelően átalakítottuk az Universiadékat
és a világbajnokságokat érintő válogatási elveket. A támogatás mértékét eredményességhez kötöttük és minden
sportágban a legjobbjainkat finanszíroztuk. A szűkös anyag háttér, és az egyetemi sportot közvetlenül érintő állami
támogatások váratlan zárolása ellenére is kiemelkedő eredmény született. Tizenöt érem a Nyári és három érem a Téli
Universiadén. Összesen öt aranyéremmel zártuk a két világeseményt. Megerősítettük az egyetemisták Olimpiájának
kommunikációját is. Az országos lapok és televíziók napi szinten számoltak be a magyar sikerekről. Az egyetemi sport
témája még eddig soha nem látott erővel jelent meg a közbeszédben. Legjobbjainkat a mára már nívós eseménnyé
vált „Év egyetemi sportolója díjátadón” köszönthettük közösen állami- és sportvezetőkkel, korábbi olimpiai, világbajnok és Universiade győztes sportolókkal, kiemelkedő médiajelenlét kíséretében.
2013-ban jelentős esemény volt a 2019-es Universiade rendezés megpályázása. Bár a rendezés jogát végül Brazília
nyerte el, a magyar pályázat nagy elismerést váltott ki a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) és a nemzetközi
egyetemi sportszakma részéről egyaránt. Magyarország ezzel jelentősen megerősítette helyzetét a nemzetközi egyetemi sportdiplomáciában. Ugyancsak ez évben rendeztük meg a Magyar Karate Szakszövetséggel együttműködésben a Karate Egyetemi Európa-bajnokságot Budapesten, rekordlétszámú egyetem részvételével. Elnyertük a 2015ös Rögbi’7 Egyetemi Európa-bajnokság (Gödöllő) és a 2016-os Tájékozódási Futó Egyetemi Világbajnokság
(Miskolc) rendezési jogát, valamint megkezdtük a 2014-es Birkózó Egyetemi Világbajnokság előkészítését Pécsett.
A magyar egyetemi versenysport és szabadidősport fejlesztése a 2013-as esztendőben összekapcsolódott a
szervezés és a finanszírozás terén egyaránt. Korábban soha nem látott mértékű forrás áramlott a magyar egyetemi
sportba, amely nyugodtan mondhatjuk, kiemelkedő jelentőséggel bírt. A Magyar Egyetem - Főiskolai Sportszövetség
(MEFS) és a Debreceni Egyetem (DE) szakmai támogatásával az EMMI kiírta a „Sport a felsőoktatásban” TÁMOP pályázatot. E pályázat lehetővé tette a konvergencia-régióban működő felsőoktatási intézmények számára sportéletük
jelentős megerősítését. Tizenhárom állami intézmény összesen több mint 440 millió Ft keretösszegből kezdhette meg az integrált felsőoktatási sportirodák, és ehhez kapcsolódóan az élsportolóknak szóló mentorrendszerük kialakítását. Ez utóbbi a Hajós Alfréd Tervben megfogalmazott kettős életpálya modell egyik biztos pillére
lehet a jövőben. Még 2013-ban a MEFS, az EMMI és a MOB támogatásával kiírta a pályázat tükörverzióját a Középmagyarországi régióra (KMR) is. Itt 44,5 millió forintos keret állt rendelkezésre az első félévben az állami intézmények
sportéletének fejlesztésére, és a projektet koordináló központi KMR egyetemi sportiroda létrehozására. Ebben az első
körben öt KMR-ben működő állami intézmény pályázott sikerrel, és további három jelezte, hogy 2014-ben aktívan
bekapcsolódnak ők is a sportiroda-hálózatba. A tizennyolc sportiroda létrejöttével a Hajós Alfréd Terv egyik legfontosabb pillére valósult meg. A sportirodák hálózata részben átalakította az egyetemi sport működési és finanszírozási
rendszerét. Az új forrás nem az intézményeknek, a hallgatói önkormányzatoknak, az egyetemi sportegyesületeknek
vagy a sportintézeti egységeknek jelentett új lehetőségeket a sportszervezés terén, hanem mindezeknek összességében. Mindkét pályázat feltétele volt, hogy a megvalósítás során a sikeresen pályázó felsőoktatási intézményen belül
minden sportszervezéssel foglalkozó egység együttműködjön, ezáltal egyközpontúvá váljon az intézményi sport. Így
a beérkező források sokkal hatékonyabban használhatóak fel, a különböző egységeknél lévő szakmai tudás, humánerőforrás összeadódik, egymást erősíti. A hallgatók felé irányuló kommunikáció is megerősödik ez által, lehetővé téve
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hallgatók újabb tömeges bekapcsolását. 2013-ban, már az irodák kiállításának évében nagyon sok pozitív visszajelzés
érkezett hozzánk az egyetemi sportélet szervezői egységeitől. A sportirodák élére mindenhol elkötelezett, megfelelő
szakmai tudással rendelkező kollégák kerültek.
A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB)-ok versenykiírása is átalakult ez évben a Hajós
Alfréd Tervnek megfelelően. Az átalakítás kettős célt szolgált. Az első célunk volt a magas sportszakmai értékkel bíró,
élsportolókat és egyben jelentős számú versenysportolói bázist felvonultató sportágak helyzetének megerősítése az
egyetemi sporton belül. Másik legalább ilyen fontos cél volt a felzárkózó sportágak motiválása, fejlődésnek elősegítése. A MEFOB rendszer fejlesztésében nagy szerepet játszottak a velük együttműködő sportági szakszövetségek és
tagegyesületeink vezetői és munkatársai, valamint sportszakmai referenseinknek, akik szakmai tudásukkal, tapasztalataikkal és munkájukkal hozzájárultak a megújuláshoz.
Ez évben szintén tagintézményeink és tagegyesületeink támogatásával és bevonásával folytatódott Magyarország
egyik legnagyobb rekreációs célú sportolást népszerűsítő programja, a SportPont Program is. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK) közösen jegyzett és finanszírozott sportnépszerűsítő program féléves
előkészítő (pilot) szakaszába is már több mint 7000 hallgató regisztrált és 130 egyetemi program kapcsolódott be.
Számos olimpia és világbajnok sportoló állt ügyünk mellé. Az egyetemi sport a rekreációs célú sportolással összefüggésben is megjelent a médiában. A program összetettsége és országos hatásköre miatt természetesen még számos kihívás és rengeteg fejlesztési munka áll előttünk 2014-ben. Külön kihívás, hogy kiemelt célunk a jelenleg még
nem sportoló hallgatók sikeres megszólítása a sportolásra. Ugyanakkor két fontos cél már megvalósult: a hallgatók – a
hallgatói önkormányzatokon keresztül – eddig soha nem tapasztalt aktvitással jelentek meg és dolgoztak velünk az
egyetemi sport ügyéért. E mellett a SportPont rendszer kialakításával országos szinten érvényes számok állnak majd
rendelkezésünkre ezentúl az évről évre az egyre növekvő, sokezres sportolást igénylő hallgatói bázisról, tehát azokról a hallgatókról, akik valóban igénylik az egyetemi sportszolgáltatásokat. Ezekhez a hallgatókhoz a SportPontnak
köszönhetően országos szinten is közvetlenül tudjuk eljuttatni az egyetemi sportról szóló üzeneteket, programokat.
A jelentős mértékű létszám felmutatása pedig egyben lehetőséget teremthet újabb források bevonására akár állami, akár szponzorációs oldalról. Az egyetemi hallgatók bevonását célozta az a Hallgatói sportmenedzser tábor is,
amelyben szinte minden jelentősebb felsőoktatási intézmény hallgatósága képviseltette magát. A képzésben résztvevő hallgatók közül sokan azóta már kollégákként segítik aktívan munkánkat az intézményi sportirodákban. A hallgatókkal történő együttműködés erősödését jól mutatja a felsőoktatási intézmények által hallgatói díjra felterjesztett
kiváló sportszervező kollégák hosszú sora is.
Összességében elmondható, hogy mind az egyetemi versenysport, mind a szabadidősport terén a Hajós
Alfréd Tervben megfogalmazott irányvonalak mentén jelentős eredményeket értünk el 2013-ban.
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Nemzetközi tevékenység
Universiade 2019 pályázat
A nemzetközi egyetemi sportdiplomácia területén kiemelt jelentőségű esemény
volt a 2019-es Universiade pályázat elkészítése és benyújtása. A Nemzetközi
Egyetemi Sportszövetség (FISU) számára 2012. októberében elküldött pályázati
szándéknyilatkozatot követően elkezdődtek az egyeztetések a pályázat előkészítéséről. 2013 elején a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) társadalmi kapcsolatokért
felelős igazgatójával történt egyeztetést követően Áder János köztársasági elnök
elvi támogatását adta a pályázat benyújtásához. Orbán Viktor miniszterelnök dr. Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtitkárhoz delegálta az ügyet. Az érintett
területek (Miniszterelnökség, EMMI, MOB, NSK, MTZrt) képviselőivel egyeztettük a legfontosabb teendőket egy kormányzati előterjesztés előkészítéséhez. Március 30-án elnökségi jóváhagyással a MEFS átutalta a FISU-nak a pályázati díjat (10.000 EUR). Ezzel a MEFS hivatalosan is 2019-es Universiade kandidáló lett. A FISU tájékoztatása szerint Budapest mellett a már
korábban is pályázó Brazíliaváros és Baku jelezte hivatalosan pályázati szándékát. Ezt követően elkezdődött egy
kormány-előterjesztés és egy hatásvizsgálat előkészítése azzal a céllal, hogy a kormány dönthessen a pályázat elkészítéséről. A kormányzati döntés előkészítése érdekében egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) munkatársaival folytak egyeztetések. További egyeztetések folytak a Nemzeti
Sportközpontok (NSK) munkatársaival a létesítményekkel kapcsolatban. Megtörtént a
kapcsolatfelvétel a Hungexpo-val is létesítményeik kihasználhatóságával kapcsolatban.
2013. május közepén dr. Székely Mózes MEFS főtitkár és Kovács György
MEFS főtitkár-helyettes a FISU brüsszeli központjában részt vettek a pályázók számára tartott szakmai fórumon, ahol a FISU szakemberei ismertették a pályázati folyamat menetrendjét, a pályázatok elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat és elvárásokat. Dr. Fazekas Attila, az EMMI
Sportért és Ifjúságért felelős államtitkárság főosztályvezető-helyettesének közreműködésével elkészült a szükséges kormány-előterjesztés első
verziója, valamint 2013. június elején a KIH szakmai támogatásával elkészült a hatásvizsgálat.
A július 6-17. között megrendezett kazanyi Nyári Universiadén a Falu központi
épületében a MEFS képviselői az Universiadén résztvevő élsportolók támogatásával prezentálták a pályázati elképzeléseket (MEFS fal, roll-upok, molinók, Hajós Alfréd terv
angol verziója). Baku és Brazíliaváros nem prezentált. A kazanyi Universiadén 10 fős csapat képviselte a budapesti
pályázatot a szervezők és a FISU által közösen szervezett „Observer Programban”, amelynek célja, hogy a jövőbeli
nemzetközi multisport események szervezői számára betekintést nyújtson a szervezőbizottság munkájába.
Július folyamán „Ahol a hagyomány folytatódik” szlogennel elkezdődött egy Budapesti Universiade promóciós film
gyártása, amely egyben az egyetemi sport népszerűsítését célzó kommunikációban is felhasználható. 2013. augusztus elején a MEFS megállapodást kötött az Edutus Főiskolával a pályázati anyagok elkészítésére, a pályázás feladatainak ellátására, valamint a szükséges kormányzati, szövetségi és egyéb támogató nyilatkozatok beszerzésére. Ezzel
hivatalosan is megalakult a Pályázati Bizottság, amely feszített tempóban folytatta a pályázat előkészítését, a szükséges támogató nyilatkozatok beszerzését. A budapesti pályázatot támogatásukról biztosították többek között Áder
János köztársasági elnök, Tarlós István főpolgármester, Fábián László, a MOB sportigazgatója, dr. Mezey Barna, az MRK
elnöke, dr. Böröcz István, az MTVA vezérigazgatója, az érintett 18 sportági szakszövetség, valamint Magyarország
kormánya nevében elvi támogatását fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök.
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A pályázat határidőre elkészült és 2013. szeptember 14-én a FISU brüsszeli központjában hivatalosan átadásra került a FISU elnöke részére. A pályázat prezentálására 4 fős magyar delegáció utazott Brüsszelbe (prof. dr. Kiss
Ádám MEFS elnök, dr. Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, dr. Székely Mózes FTT elnök
és MEFS főtitkár, Kovács György MEFS főtitkár-helyettes). A pályázati dokumentációt prof. dr. Kiss Ádám adta
át Claude-Louis Gallien FISU elnöknek. Dr. Maruzsa Zoltán mutatta be a pályázati anyagot, majd ezt követően
levetítették a pályázathoz készült 4,5 perces filmet, ami a prezentációval együtt osztatlan sikert aratott. Budapest mellett a másik két pályázó, Baku és Brazíliaváros is beadta hivatalos pályázatát.
A pályázati dokumentáció átadását követően az Előkészítő Bizottság elkezdte az október 10-13. időszakra
tervezett FISU szemle, valamint a november 9-i végső prezentáció előkészítését. Az előkészületek jó ütemben
haladtak. A FISU elnökének és főtitkárának látogatásához minden előkészítés megtörtént, a látogatás teljes
programja részletekbe menően ki lett dolgozva (VIP találkozók, létesítmény-bejárások, kulturális programok).
Az előkészületekkel párhuzamosan a Kormány kérésének eleget téve tárgyalások kezdődtek a FISU-val a szerződési feltételek pontosítása, a rendezési, valamint közvetítési, marketing jogdíjakkal kapcsolatos engedmények elérése
érdekében, amelyek eredményesen zárultak (jogdíj részletfizetési kedvezmény; a jogdíj összegének visszaforgatása
az esemény szervezésébe). Október első napjaiban adta hírül a FISU, hogy a korábban sokak által esélyesnek kikiáltott
Baku visszalépett a pályázattól. A nemzetközi – egyetemi sportot ismerő - közvélemény egyértelműen a budapesti
pályázatot tartotta esélyesnek Brazíliavárossal szemben. A több körben lezajlott egyeztetések után kialakult részletes
feltételrendszer a jelentős engedmények ellenére végül nem tette lehetővé a rendezés elvállalását. De a pályázás
folyamata, a nemzetközi szinten is elismerést kiváltó magyar pályázat, a MOB, a sportági szövetségek és az egyetemi
szféra támogató hozzáállása igazolta, hogy Magyarország képes lehet 2023-ban, vagy 2025-ben az Olimpia utáni
második legnagyobb multisport esemény megrendezésére. A FISU vezetőinek megfelelő tájékoztatását követően
született döntés a szemle elhalasztásáról. A FISU azzal a kéréssel fordult az Előkészítő Bizottsághoz, hogy a kialakult
helyzet ellenére a magyar küldöttség vegyen részt a november 9-i végső prezentáción és mutassák be jövőre vonatkozó terveiket, elképzeléseiket.
A prezentációra Brüsszelben került sor, a magyar delegáció tagjai dr. Gál András Levente, az Előkészítő Bizottság elnöke, prof. dr. Kiss Ádám, a MEFS elnöke, dr. Székely Mózes az FTT elnöke, MEFS főtitkár és Kovács György, a MEFS
főtitkárhelyettese. A prezentációt, dr. Gál András Levente tartotta. A FISU Végrehajtó Bizottság magas színvonalúnak
értékelte a magyar pályázatot és prezentációt, és elismerően nyilatkoztak róla. Mind a hivatalos közlemények, mind
a személyes beszélgetések megerősítették, hogy Magyarország a nemzetközi egyetemi sport egyik biztos pillére. A
FISU számít a magyar egyetemi sportszakma nemzetközi szerepvállalására, és folyamatos együttműködésére.

XXVII. Nyári Universiade (Kazany, 2013. július 6-17.)
Előkészítés.
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség az Universiade részvételek több évtizedes tapasztalatának birtokában 2012 őszén
kezdte el az előkészítés megszervezését a MEFS Nemzetközi
Bizottságának részvételével. A kazanyi előzetes program ismeretében október folyamán levélben tájékoztatta az érintett
sportági szövetségeket a nevezés és a részvétel feltételeiről,
majd a válogatás alapelveiről és a határidőkről.
A 2012. évi költségvetési tárgyalások után vált biztossá, hogy
a korábbi évekhez hasonlóan a MOB a központi költségvetésből biztosított 20 millió forintos támogatással járul hozzá a
részvételhez. Ezt kiegészítve a MEFS éves költségvetésében nemzetközi eseményekre elkülönített további 20 millió forinttal öszszességében 40 millió forint állt rendelkezésre a 2013. évi Nyári- és Téli
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Universiadékon való részvétel finanszírozására. E forrásból az előzetes számítások után – és szokatlanul magas repülőjegy árak mellett – a kazanyi Universiadéra 65-70 fő kiutazása volt biztosítható, ami töredéke a korábbi évek kiutazó
létszámának. A Hajós Alfréd Tervben foglaltaknak megfelelően, és figyelemmel a pénzügyi lehetőségekre, a MEFS
Elnöksége elfogadta, hogy kizárólag azokat a sportolókat finanszírozza, akiktől sportágukban érmes helyezést várnak.
További központi forrás esetén ez kiegészülhet a 4-6. helyre esélyesekkel is. A legjobb sportolók indítása érdekében az
esélyesek költségeit a MEFS 100%-ban magára vállalta.
Az EMMI-vel folytatott többkörös pénzügyi egyeztetést követően az Universiade támogatás sorát a zárolás 3 millió
forint értékben érintette. Tovább nehezítette a kiutazás finanszírozását, hogy a parlament 2012 decemberi döntése
ellenére, az önálló fejezeti soron szereplő diák- és hallgatói sport támogatásának felosztásáról nem született sem
döntés, sem támogatási szerződés. A MOB segítő együttműködésének köszönhetően az egész Universiade részvételt
előleg formájában megkapott pénzeszközökkel kellett megoldanunk. Ennek ellenére több programunkat a magyar
versenysport és szabadidősport területén e miatt később tudtuk csak elindítani, a késlekedés komoly károkat okozott
az egyetemi sportnak.
A szűkös források kiegészítésére a MEFS javaslatot tett a társasági nyereségadó-kedvezményben (Tao) érintett
Universiade-sportágaknak, hogy tegyék lehetővé a 90%-os támogatású kereteik felhasználását a csapatok költségeinek finanszírozására. A Magyar Vízilabda Szövetség és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége teljes mértékű
együttműködése mellett férfi és női vízilabda, valamint női kosárlabda csapatok Tao-források terhére vehettek részt a
játékokon. A labdarúgás sportág vezetése – többszöri megkeresés ellenére – nem kívánt élni a lehetőséggel. A MOBbal közösen tett további forrásbevonási javaslat értelmében a MEFS elnöksége vállalta, hogy ha a kiemelt sporttámogatásra jogosult sportágak a megígért 15 milliárd forintos keret terhére további sportolókat kívánnak indítani, a MEFS
megelőlegezi ennek forrását. Az érintett 10 sportágból végül a birkózás, a judo és a torna élt ezzel a lehetőséggel.
Időközben a Kormány döntése megszületett a kiemelt támogatásról, így a MEFS visszakapja a megelőlegezett öszszegeket a szövetségektől. A fentieken túlmenően további közel félszáz sportoló költségeit az adott szövetség (klub,
versenyző) egyéb forrásból vállalta magára.
A sportági szövetségekkel folyamatos konzultációkat és egyeztetéseket követően – név szerinti javaslataik, illetve
a várható eredményesség alapján – alakult ki az utazó csapat. A MEFS iroda a szükséges határidőket betartotta, a
nevezéssel együtt járó adminisztrációs feladatokat a pénzügyekkel együtt rendben, a FISU szabályait és a rendezők
kéréseit messze figyelembe véve maradéktalanul elvégezte. Az új formátumú elektronikus nevezés és elektronikus
vízumügyintézés gyorsabbá és praktikusabbá tette a korábbi években alkalmazott módszereket. Az e téren végzett
munka jól készítette elő és igazolta vissza a kazanyi akkreditációs folyamatot.
A csapat formaruháját (cipő, nadrág, felső, dzseki, sapka) jelentős kedvezménnyel a TandT Sport Kft. biztosította, a
MOB pedig saját kontingense terhére juttatott minden résztvevő számára adidas sportruházatot (melegítő, póló). A
MEFS fejenként 2-2 galléros pólóval egészítette ki a csomagot. A versenyfelszerelést a sportági szövetségek adták.
Végül 129 sportoló, 13 játékvezető és bíró, valamint 49 edző, orvos, gyúró és kísérő alkotta a küldöttséget, akik a
FISU magyar delegáltjaival és meghívottjaival, továbbá a delegáció saját vendégeivel (Fábián László – MOB sportigazgató, dr. Tóth Miklós – MOB alelnök, Beck György – MVLSZ társelnök) kiegészülve képviselték Magyarországot
Kazanyban.
Universiade fogadalomtétel (Budapest, ELTE Aula Magna, 2013. június 28.)
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának épületében megtartott ünnepi eseményen a fogadalomtétel szövegét
Gangl Edina olimpiai negyedik helyezett vízilabdázó és Nagy Péter Universiade-győztes súlyemelő mondta el. A résztvevőket köszöntötte prof. dr. Kiss Ádám, a magyar delegáció vezetője, valamint Kiss Norbert, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának helyettes államtitkára. A rendezvényen köszöntöttük Ungvári Miklóst, a tavalyi londoni olimpia
ezüstérmes cselgáncsozóját, aki Az Év Egyetemi Sportolója 2012 kitüntetést vehette át prof. dr. Kiss Ádámtól, valamint
Fábián Lászlótól, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatójától.
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A sportolók együtt énekelték a Magyar Himnuszt Balássy Bettyvel és Varga Ferenccel. A ceremónia végén pedig elhangzott a nemzetközi egyetemi sport himnusza, a Gaudeamus, az ELTE BTK zenei tanszéke kamarakórusának előadásában.
A fogadalomtételt követő technikai megbeszélésen a résztvevőket a kiutazás részleteiről prof. dr. Kiss Ádám delegációvezető, dr. Freyer Tamás csapatvezető, a MEFS Nemzetközi bizottságának elnöke, dr. Hidas Péter, az egészségügyi
csapat vezetője, valamint Lantos Rita, a Weco Travel utazásszervező képviselője tájékoztatta. A fogadalomtétel résztvevői kézhez kapták a delegáció Csapatkönyvét, benne az indulók részletes adataival és eredményeivel.
Utazás, szállás, ellátás
Az előzetes sportági egyeztetések alapján várható magas résztvevői létszám, a nagy távolság és a vártnál magasabb
jegyárak közbeszerzés kiírását tették szükségessé, amelyre három érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlatok – EMMI-vel
és MOB-bal egyeztetett – értékelését követően a legkedvezőbb javaslatot megfogalmazó Weco Travel Idegenforgalmi
Kft. lett a kiválasztott. A nyertes cég a feltételeknek megfelelő legkedvezőbb ajánlatot az említett – lényegében monopolhelyzetben lévő – Aeroflot légitársaságtól kapta, így a teljes magyar csapat utazása velük valósult meg BudapestMoszkva-Kazany útvonalon. A részletes versenyprogram ismeretében – költséghatékony megoldást keresve – a résztvevők több csoportban utaztak. Az utazás zökkenőmentesen zajlott. Az Universiade Falut Kazany déli, a repülőtérhez
közel eső városrészében, a közelmúltban épült egyetemi campusban alakították ki. A Falu területén 28 lakóépületben
14.500 fő elhelyezésére nyílt lehetőség. Az Universiade Falu minden igényt kielégítő, színvonalas létesítményekkel
rendelkezett. Világszínvonalú – a versenyhelyszíneken is megoldható – volt az étkeztetés is.
Csapatiroda, akkreditáció
A csapatiroda július 2-17. között működött. Szerencsés elhelyezkedésének köszönhetően (a szálláshely alsó szintjén)
„közösségi tér” kialakítására is alkalmas volt. Ez lehetőséget adott a szükséges tájékoztató anyagok elhelyezésére, a
közös előtérben molinók, „MEFS fal”, roll-upok, dicsőségtábla elhelyezésére, amely egyben kiváló helyszínt biztosított
díjazottaink megünneplésére. A tágas, jól felszerelt irodát minden szükséges berendezéssel felszerelték, ami a csapat
hatékony kiszolgálását szolgálta: számítógépek, multifunkcionális nyomtató, szekrények, asztalok, székek stb. A csapatvezetés és a csapatiroda stábja az adott feltételek mellett zökkenőmentesen tudta ellátni feladatát (tagjai: prof. dr.
Kiss Ádám, dr. Freyer Tamás, dr. Székely Mózes, Karger Kocsis László, Kovács György, Csizi Réka, Kis Zsanett, Mateevics
Anita, Monoki Kálmán, Rakaczki Zoltán, Simon Gábor, Török Olivér).
A több hónapig tartó előkészítő munkálatok során, szorosan együttműködve az érintett sportági szakszövetségekkel
olyan adatbázis jött létre, amelynek segítségével a Szervező Bizottság által működtetett on-line nevezési rendszerbe
hiánytalanul és határidőre fel lettek töltve a résztvevők adatai. Ezek alapján a szervezők mindenki számára névre szóló
belépőkártyát állítottak ki, az első alkalommal vízummentes belépést biztosított az Orosz Föderáció területére. Az
előrelátó előkészítésnek köszönhetően valamennyi magyar résztvevő érkezéskor megkapta az akkreditációs kártyát,
majd szobakulcsát az előkészített szálláson. A szervezőkkel sikerült hagyományosan jó kapcsolatot kiépíteni, így a
magyar csapat részvételével kapcsolatos teendők végig gördülékenyen zajlottak, bár az érkezések és indulások széthúzottsága miatt jelentős időráfordítást igényeltek.
Sportdiplomácia
A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség felkérésére négy tisztségviselő működött közre az Unviersiade lebonyolításában. Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, a FISU ESC tagjaként a tudományos konferencia előkészítésében és lebonyolításában, dr. Karácsony István a torna sportág technikai igazgatójaként, Némethné Móra Anikó a súlyemelés technikai
igazgatójaként, míg Szántó Éva az evezés technikai igazgatójaként vett részt. A FISU meghívására részt vett a versenyeken dr. Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke és dr. Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke. Utóbbi szervezet első alkalommal kapott lehetőséget, hogy az Universiadén, a Falu központi épületében
standot építsen és szakképzett stábbal képviselje a fair-play szellemiségét.
A FISU a kétévente sorra kerülő Nyári Universiadék alkalmával tartja közgyűléseit. A július 3-4-én lezajlott közgyűlésen
prof. dr. Kiss Ádám elnök és dr. Székely Mózes főtitkár képviselte a MEFS-et. A MEFS képviselői az Universiade időtartama alatt több alkalommal vettek részt különböző értekezleteken, fogadásokon, ahol megerősítették kapcsolataikat a
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FISU vezető tisztségviselőivel, munkatársaival, illetve egyéb delegációk vezetőivel. A nagyjából kétnaponta szervezett
rendezvényeken a FISU teljes vezérkarával sikerült beszélni, vendégeink örömmel fogadták a részükre összeállított kis
ajándékcsomagot is.
Az Universiade eredményessége és tényei
A felsőoktatási hallgatók olimpiáján Magyarország 15 éremmel (4 arany-, 2 ezüst és 9 bronzérem) zárta a kazanyi
Universiadét, a világ második legnagyobb multisport eseményét. Aranyérmeseink: Joó Abigél (judo), Biczó Bence
(úszás), Kiss Tamás (kenu) és a férfi vízilabda válogatott. A magyarok az éremtáblázaton a 18. helyen végeztek, megelőzve többek között, Kanadát, az Egyesült Királyságot, Spanyolországot, vagy Hollandiát. A 160 induló országból
62-en szereztek érmet. Az első helyen minden sportágban a legerősebb felnőtt csapatával résztvevő házigazda Oroszország végzett 155 aranyéremmel. A második Kína 26, a harmadik Japán 24 aranyéremmel.
Az Universiade kiemelkedő színvonalú megszervezése és az éremverseny végeredménye jól mutatja, hogy Oroszország megkülönböztetett figyelemmel kezelte a világ második legnagyobb multisporteseményének szervezését. Minden idők legnagyobb létszámú, legtöbb sporteseménnyel megrendezett Universiadéját rendezték meg. Az egyetemi
sport legnagyobb ünnepe, a kazanyi Universiade rangját emeli, hogy a világeseményt Vlagyimir Putyin, Oroszország
elnöke nyitotta meg. Az Universiade Faluba ellátogatott az orosz miniszterelnök, Dmitrij Medvegyev. A záróünnepségre ismét megtelt a Kazany Aréna, 45 ezer néző volt a lelátón.
Ideális körülmények, pazar létesítmények, 8.000 sportoló, összesen 12.000 résztvevő (delegációtagok, edzők, egészségügyi csapatok, stb.) vett részt 160 nemzetből. 351 bajnokot avattak 27 sportágban. A 129 fős magyar csapatban
voltak rutinos olimpikonok, vb- és Eb-résztvevők, illetve sok olyan sportoló, akik eddig még soha nem vettek részt
ehhez hasonló rangos világversenyen. Sportolóink és sportdiplomatáink egyaránt úgy nyilatkoztak az esemény után,
hogy az Universiade az Olimpia hangulatát idézte meg.
Az egyetemi sport az olimpiai élsport egyik legstabilabb pillére. A felsőoktatásban tanuló tehetséges sportolók felkarolása fontos feladat. Mint ahogyan Tóth Miklós, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke fogalmazott, a jövő olimpikonjainak akkor segítünk a legtöbbet, ha az egyetemek, főiskolák rektorai magukénak érzik a sportot és segítik az
ott tanuló sportolókat. Hosszú távon erős egyetemi sportklubokat kell létrehozni. Sportösztöndíjat kell biztosítani
minden tehetséges egyetemi-főiskolai sportolónak, ahogy ez a Hajós Alfréd Tervben szerepel.
Jöjjön néhány magyar „leg” az Universiadéról: Krivacevic Tira, a magyar női kosárlabda válogatott kiválósága lett a
torna legeredményesebb játékosa, míg Szabó Petrát megválasztották a legjobb női kajakozónak, mivel a legtöbb
pontot szerezte és a legtöbb számban indult. A magyarok 300. érmét az Universiadék történetében a hétpróbázó
Zsivoczky-Farkas Györgyi szerezte.
Kazanyban 15 érmet szereztek a magyarok, amire 43 éve (1970, Torino) nem volt példa, miközben a részvételre fordítható források meg sem közelítik sok más nemzetközi szereplés lehetőségét. A mostani siker jól mutatja a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság közös erőfeszítését, hogy a legjobb sportolók induljanak az egyetemisták, főiskolások világjátékán (részletes eredményeket lásd: 4. számú mellékletben).
Összegzés
A MEFS a korábbi évtizedek tapasztalataira építve, az anyagi nehézségeket áthidalva (a diák- és hallgatói sport területén az Universiade előtt váratlanul zárolt 35 millió forint) a sportági szakszövetségek felé határozott eredményességi
igényt mutatva és kellő súlyt helyezve a tudósításokra az eredmények tükrében (15 érem: 4 arany, 2 ezüst, 9 bronz) az
elmúlt 40 év legsikeresebb Universiade részvételt menedzselte.

XXVI. Téli Universiade (Trentino, Olaszország, 2013. december 11-21.)
Előzmények.
2012. nyár elején a 2013. évi Téli Universiade pályázat győztese, Maribor
szervező bizottsága bejelentette, hogy a szlovén kormány döntése következtében nem tudja vállalni az Universiade megrendezését. Az idő
rövidsége miatt a 2013-as rendezést ezt követően vállaló Trentino a
szokásos január-február időpont helyett 2013. decemberi időpontot javasolt annak érdekében, hogy legyen idejük felkészülni a
rendezvényre. A szokatlan időpont (téli sportágak számára a versenyszezon eleje), valamint a Téli Olimpia rendkívüli közelsége
komoly kihívás elé állította az érintett szövetségeket a csapatok
összeállításánál és a felkészülés megtervezésénél.
A MEFS és a MOB együttes kérésének eleget téve a szövetségek a
megadott határidőig, 2013. július 31-ig elkészítették a részvételre
vonatkozó felkészülési terveiket és a részvételi feltételek ismeretében
megnevezték a lehetséges és javasolt résztvevők körét. Ezt követően a
MEFS érdemi tárgyalásokat tudott folytatni a szövetségekkel a résztvevők
körének véglegesítéséről és a részvétel finanszírozásáról. A nevezési határidők
betartásával 2013. novemberében kialakult a végleges csapat: 17 versenyző és 10
kísérő (csapatvezetés, edzők, sajtó) részvétele vált biztossá.
Finanszírozás
A részvétel finanszírozása korábban nem tapasztalt nehézségekbe ütközött. A 2013. évi Universiadékra központi költségvetési forrásból elvileg rendelkezésre álló 20 millió forintból a nyár folyamán 3 millió forint zárolásra került, a fennmaradó 17 millió forintból pedig 16 millió forint a kazanyi Nyári Universiadén való részvétel finanszírozására fordított
a MEFS. A Téli Universiadén való részvételre ezt követően rendelkezésre álló 1 millió forint jóformán ellehetetlenítette
a tervezett kiutazást. A MEFS elnöksége – a részvétel biztosítása érdekében – átcsoportosítással engedélyezte az előzetesen tervezett 4 millió forint felhasználását a 2013. évi Téli Universiadén való részvétel finanszírozására.
Utazás, szállás, étkezés
A viszonylag közeli helyszín (900 km) lehetővé tette a személygépkocsikkal, buszokkal való utazást. Az EMMI Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága az Universiade csapat rendelkezésére bocsátott egy kisbuszt, ily módon támogatva a csapat részvételét. A helyi közlekedést (szálláshelyek, versenyhelyszínek között) a Szervező Bizottsággal
kötött megállapodás alapján a csapat saját gépkocsikkal oldotta meg. Az üzemanyag költséget a Szervező Bizottság
biztosította. Az adott sportágak versenyhelyszínei köré csoportosítva 6 régióban lettek elszállásolva a résztvevők, öszszesen mintegy 85 szállodában. A magyar csapatot – a sportágak alapján – 4 régióban szállásolták el: a csapatvezetés,
műkorcsolya, short-track Trentoban, a hosszúpályás gyorskorcsolya Baselga di Pinében, a snowboard és freestyle sí
Monte Bondonén, az alpesi sí pedig Pozza di Fassa-ban. Az egyes szállás- és versenyhelyszínek 25 – 100 km közötti
távolságra estek egymástól, ez sok esetben megnehezítette az egyes versenyekre való eljutást, a szurkolást, valamint
a versenyek dokumentálását és a kommunikációs feladatok ellátását. Minden résztvevő számára a szálláshelyen biztosítottak napi háromszori étkezést. Viszonylag szerény büféreggeli, bőséges ebéd és vacsora, távollét esetén előzetesen megrendelt hidegcsomag állt a résztvevők rendelkezésére.
Csapatiroda, akkreditáció
Az akkreditáció helyszíne a SanBa Univerisade Center volt Trentóban. A nagy távolságok ellenére minden résztvevő
akkreditációja itt zajlott. Az előzetesen hiánytalanul elküldött nevezéseknek köszönhetően az akkreditációs kártyák
készen álltak.
Az eseményen a MEFS vezetése és csapatirodája biztosította sportolóinknak a hátteret a zavartalan versenyzéshez
(tagjai: dr. Székely Mózes, dr. Freyer Tamás, Karger Kocsis László, Kovács György és Deregán Gábor).
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Szakmai értékelés
Minden idők legeredményesebb Téli Universiadéja volt a 2013-as rendezvény. Az előzetes elvárásoknak megfelelően
a rövidpályás gyorskorcsolyázók bizonyultak a legjobbnak, mindhárom érem hozzájuk kötődik. A férfi váltó aranyérme kiemelkedő teljesítmény, egyben kárpótlás a vitatott, de összességében sikertelen olimpiai kvalifikációért. Téli
Universiadén utoljára 1970-ben, Rovaniemiben nyert aranyérmet Almássy Zsuzsanna műkorcsolyázó. Trento-ban
ezüstérmet szerzett Heidum Bernadett 1500 méteren, valamint bronzérmes lett a női váltó, akárcsak két évvel korábban az erzurumi Téli Universiadén.

Kosárlabda Európai Egyetemek Bajnoksága (Split, 2013. július 21-29.)

Az érmes helyezések mellett kiemelkedő, szinte meglepetésnek számító eredmény született a snowboardosok slope
style versenyszámában, ahol Kis Benedek az előkelő 5. helyen végzett. Legalább ekkora teljesítmény Nagy Konrád
hosszúpályás gyorskorcsolyázó 6. helye 1500 m-en, illetve Berecz Anna alpesi síelő összetett 7. helyezése és a lesikló
versenyen elért 8. helyezése. Minden versenyző hozta az előzetesen elvárt/tervezett eredményt, többen a vártnál
jobban is teljesítettek. A versenyzőkön kívül az edzők, szakvezetők is nagyban segítették a csapatvezetés munkáját
(részletes eredménylista IV. számú mellékletben).

Az Egyetemi Eb-n csak azok indulhattak, akik a szezon során a MEFOB-on is részt vettek. Ez azt jelentette – a Tao finanszírozás miatt –, hogy csak 25 éven aluliak és NBI/A osztályban versenyengedéllyel nem rendelkezők szerepeltek a
csapatban. Ugyanakkor az Eb-n nem volt korhatár (az EUSA 2014-től vezeti be a FISU-hoz hasonlóan a 28 éves korhatárt) így más csapatokban számos profi játékos vett részt. Ennek tudatában a részvételt tapasztalatszerzésnek, felkészülésnek tekinthetjük. A Debreceni Egyetem a 15. (16-ból), a Pécsi Tudományegyetem a 11. (12-ből) helyen végzett.

VI. Európai Egyetemek Karate Bajnoksága (Budapest, 2013. július 18-21.)
Budapest-Budaörs helyszínnel 2013. július 18. és 21. között került megrendezésre a VI. Karate Egyetemi Európa-bajnokság. Magyarország első alkalommal rendezett egyetemi Európa-bajnokságot, amelyre 27 ország, 127 intézményének mintegy 350 résztvevője jött el. Az esemény az induló országok, képviselt intézmények és résztvevők számának
tekintetében egyaránt rekordnak számít a Karate Egyetemi Eb-k történetében.
A versenyzőknek Budapesten a Schönherz kollégium biztosított szálláshelyet. A versenybírók és a VIP vendégek szintén Budapesten lettek elszállásolva. A versenyhelyszín a Budaörsi Sportcsarnok volt. Program szerint július 19-én és
20-án tartották az egyéni, 21-én pedig a csapatküzdelmeket.
Július 19-én zajlott le a látványos elemekkel színesített megnyitó, számos VIP vendég és a média részvételével. Beszédet mondott Kiss Norbert ifjúságért és sportért felelős helyettes államtitkár (EMMI), Alberto Gualtieri, az Európai
Egyetemi Sportszövetség tiszteletbeli elnöke, dr. Tóth Miklós, a MOB alelnöke, prof. dr. Kiss Ádám, a
MEFS elnöke, valamint dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke. A nyitóceremónia keretében köszöntöttük a szurkolók és a résztvevő sportolók körében a kazanyi
Universiadéról aranyéremmel hazatérő vízilabda válogatott kapitányát, Vincze Balázst
is. A megnyitón részt vett továbbá dr. Freyer Tamás, a MEFS Nemzetközi kapcsolatok
bizottságának elnöke.
Az eseményen két aranyérem született Tadissi Martial (Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE) és Bartha Nikola teljesítményének köszönhetően. További két
bronzérmet szerzett a sikeresen szereplő magyar csapat: Molnár Rékának (NKE) és
Virág Andrásnak (Óbudai Egyetem) köszönhetően.
A záró ceremónián Alberto Gualtieri, az Európai Egyetemi Sportszövetség tiszteletbeli
elnöke elismerően szólt a magas színvonalú szervezésről: „Magyarország mindig is nagyszerű vendéglátója volt az egyetemi világeseményeknek, legyen szó Universiadéról, Egyetemi
Világbajnokságról és most Európa-bajnokságról. Örömmel várjuk a következő közös rendezvényeket.”

Kosárlabda Egyetemi Eb-n első alkalommal vett részt magyar intézmény. Az új típusú Kosárlabda MEFOB versenykiírása értelmében a MEFOB győztes férfi (Debreceni Egyetem) és női (Pécsi Tudományegyetem) csapatok kiutazhattak
Splitbe. A részvételt (szállást és ellátást is tartalmazó részvételi díj, nevezési díj, utazási költség) az MKOSZ biztosította
Tao forrásból. Összesen 12 - 12 fő sportoló, 1 fő szakmai vezető, 1 - 1 fő edző, 1 – 1 fő csapatvezető, 1 fő gyúró, 1 fő
fotós, valamint 1 - 1 fő MEFS és MKOSZ képviselő, illetve a buszsofőr alkotta a magyar delegációt.

Rögbi Európai Egyetemek Bajnoksága (Szófia, 2013. június 13-16.)
Szófiában, június 13-16. között Európai Egyetemek Bajnokságára került sor 7-es rögbi sportágban, amelyen első alkalommal vett részt a magyar egyetemi bajnok. A MEFOB győztes gödöllői Szent István Egyetem csapata tapasztalatszerzési céllal utazott Szófiába, hiszen hazánkban még nincsenek az egyetemi rögbinek nagy hagyományai. Az
egyetemi bajnokság beindítása, az egyetemi rögbi fejlesztése kapcsán kialakított MEFS és Magyar Rögbi Szövetség
közötti együttműködés csak az utóbbi években indult el. A magyar csapat több mérkőzésen is közel állt a bravúrhoz,
de végül az utolsó helyen végzett.
A MEFS Gödöllő városával együttműködésben, a Magyar Rögbi Szövetség és a Szent István Egyetem támogatásával,
sikeres pályázatot adott be a 2015. évi Rögbi 7’s Egyetemi Eb rendezési jogának elnyerésére. A 2015-ös magyarországi rendezés minden bizonnyal jelentős lökést fog adni a területnek, mivel a 2014-2015-ös tanévi MEFOB győztese
mellett, a Szent István Egyetemnek, mint hazai csapatnak is van lehetősége indulni, saját szurkolói előtt szerepelni a
nemzetközi eseményen.
Az idei Eb díjátadóján a MEFS munkatársa is részt vett a következő Eb Szervező Bizottságának képviseletében, átvéve
az Európai Egyetemi Sportszövetség zászlóját, ezáltal jelképesen a következő Eb rendezési jogát.

Labdarúgó Európai Egyetemek Bajnoksága (Almeria, 2013. június 23-30.)
Labdarúgó Egyetemi Eb-n is első alkalommal vett részt magyar csapat. A Nyíregyházi Főiskola csapata utazott ki az
Almeriában (Spanyolország) megrendezett eseményre, ahol 50 %-os teljesítményt nyújtva (2 győzelem, 2 döntetlen
és 2 vereség) a 13. helyen végzett a 16 induló csapat közül. Egyaránt figyelemre méltó, hogy a Fair-play rangsorban a
csapat a harmadik helyen végzett, a csapattal utazó magyar játékvezető pedig 4. játékvezetői minőségében szerepelt
a döntőn. A Nyíregyházi Főiskola intézményi, városi és szponzorációs forrásokat mozgósított a mintegy 5 millió Ft
költséggel járó részvétel fedezéséhez.

A résztvevők és az EUSA visszajelzése egyaránt pozitív. A szervező Magyar Karate Szakszövetség megfelelő színvonalon oldotta meg a résztvevők előírások szerinti elszállásolását és étkeztetését, a résztvevők repülőtéren, vonat
és autóbusz pályaudvarokon történő fogadását és szálláshelyre szállítását, valamint az egyes helyszínek közötti
transzferüket, a nemzetközi ellenőrök kiszolgálását, a teljes versenyrendezést és a különböző protokoll események
lebonyolítását. Az eseményre 5 millió forint összegű állami támogatást adott az EMMI.

Tájékozódási Futó Egyetemi Világbajnokság 2016 pályázat (Miskolc)
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A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) 2013 augusztusában, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség, a
Miskolci Egyetem, valamint Miskolc város támogatásával adta be pályázatát a 2016. évi Tájékozódási Futó Egyetemi
Világbajnokság megrendezésére.
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A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) brüsszeli központjában október 7-11. között zajlottak le a 2016. évi
egyetemi világbajnokságok (evb) pályázatainak prezentációi. A FISU Értékelő Bizottsága (Leonz Eder FISU alelnök,
Luciano Cabral FISU alelnök, Paulo Ferreira EVB igazgató) október 7-én hallgatta meg a Kovács György MEFS főtitkárhelyettesből és Rakaczki Zoltán Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club elnökéből álló magyar küldöttséget.
Kovács György MEFS főtitkár-helyettes a magyar egyetemi sport helyzetét és eredményeit, a MEFS tevékenységeit és
jövőbeni terveit ismertette. Emlékeztetett rá, hogy Magyarország eddig egy Universiade, egy Egyetemi Világjáték, két
Diák Világjáték, tíz evb és egy egyetemi Eb rendezvényeknek adott már otthont. Beszámolt arról is, hogy a Londoni
Olimpián összesen 8 egyetemi sportoló szerzett aranyérmet, demonstrálva a magyar egyetemi sport erejét. Végezetül kiemelt néhány fontosabb elemet az egyetemi sport 2013-2020. időszakra kidolgozott szakmai programjából, a
Hajós Alfréd Tervből.
Rakaczki Zoltán MEAFC elnök beszéde jól mutatta, hogy a Miskolci Egyetem és Miskolc városa készen áll a 2016-os
rendezvény házigazda szerepének ellátására mind referenciák, mind adottságok, mind felkészültség tekintetében.
Példaként hozta fel az egyaránt sikeres rendezésű 2009-es felnőtt vb-t és az 1986-os evb-t. Megemlítette a Diósgyőri
Tájékozódási Futó Club és a MEAFC tájfutó szakosztályának jelentősebb eredményeit. A pályázat erősségként hozta
fel az egyetem campus jellegét. Egy helyen, az Egyetemvárosban lehet gondoskodni a versenyzők szállásáról, étkeztetéséről, a megnyitó és záróünnepség megtartásáról. A város pozitív, támogató hozzáállásának, valamint Miskolc
számos nevezetességének (Barlangfürdő, Palotaszálló, Diósgyőri vár, Hősök tere) a bemutatása szemmel láthatóan
még vonzóbbá tette a pályázatot a bizottság számára.
További erősség a kiváló kapcsolat az Magyar Tájékozódási Futó Szövetség szakembereivel (MTFSZ), akik biztosítják a
versenyszakmai garanciákat. A 2013. november 9-i döntéshozatal alkalmával a FISU a Miskolci Egyetemet és Miskolc
városát találta a pályázók közül a legalkalmasabbnak a 2016-os Tájékozódási Futó Egyetemi Világbajnokság megrendezésére. A bejelentésre Brüsszelben azt követően került sor, hogy a magyar delegáció a FISU kérésére bemutatta a
magas szakmai színvonalúnak tartott, de 2023-ra halasztott budapesti Universiade pályázatát.
Az esemény rendkívüli jelentőséggel bír mind a Miskolci Egyetem, mind Miskolc város hírnevének öregbítése és idegenforgalmi népszerűsítése szempontjából. Fontos feladat a városvezetéssel együttműködésben ezek mind teljesebb kihasználása. A hét napos eseményre 3-400 fő versenyző és legalább ugyanennyi kísérő érkezése várható. Az
MTFSZ az eseménnyel párhuzamosan amatőr országos tájfutó versenyt kíván szervezni, további sportolókat, érdeklődőket csábítva a programra.

Birkózó Egyetemi Világbajnokság (Pécs, 2014. július 7-12.) előkészületek
2014. júliusában Pécs városa és a Pécsi Tudományegyetem ad otthont a Birkózó Egyetemi Világbajnokságnak. A verseny előkészületei kapcsán elkezdődött a Szervező Bizottság (SZB) összeállítása, a költségvetés tervezése, valamint a szervezéssel kapcsolatos feladatok részleteinek kidolgozása a MEFS főtitkárának, dr. Székely Mózesnek és a MEFS Nemzetközi Bizottságának képviseletében dr. Freyer
Tamás alelnök részvételével. A FISU-val és a Nemzetközi Birkózó Szövetséggel (FILA) folytatott
egyeztetéseket követően sikerült úgy meghatározni a verseny időpontját, hogy ne ütközzön
egyéb kiemelt hazai illetve nemzetközi rendezvénnyel, elősegítve ezáltal minél nagyobb számú résztvevő indulását. Szeptember folyamán minden FISU és FILA tagszervezet megkapta a
SZB hivatalos meghívóját. A FISU előírásainak megfelelően elkészült a rendezvény logója és a
grafikai látványtervek, valamint az éremtervek. A SZB küldöttsége megfigyelőként vett részt
a budapesti felnőtt birkózó világbajnokságon, ahol a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) támogatásával értékes tapasztalatokat szereztek technikai, logisztikai, valamint sportszakmai téren.
December folyamán elkészült a verseny hivatalos honlapja, elkezdődött az információs kiadványok, bulletinek előkészítése.
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Mutasd meg mit tudsz...

Hazai versenysport

VIGYÁZZ, KÉSZ,

nevezz

...vagy drukkolj a haveroknak!
Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok 2014:
Ergométeres bajnokság 03.01., Győr Cheerleading 03.08., Budapest Sakk 03.08., Budapest
Falmászás 03.08., Győr Torna 03.22., Budapest Szarvasűzők 04.05., Miskolc Vízilabda 04.05-

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB)

06., Budapest Fallabda 04.12., Szeged Országúti kerékpár 04.06., Tahitótfalu Vívás csapat
T
04.12-13., Debrecen Asztalitenisz 04.16-17., Pécs Futsal 04.23., Pécs Sportlövészet 04.26G
27., Budapest Birkózás 05.01., Pécs Testépítés 05.06., Budapest Tollaslabda 05.09-10.,
Budapest Floorball 05.09-11., Dunaújváros Vitorlázás 05.10-11., Balatonfüred KéziGY
labda 05.15., Győr Labdarúgás 05.14-17., Nyíregyháza Triatlon 05.18., Eger Tenisz
05.17-18., Atlétika 05.24-25., Budapest Röplabda 05.24-25., Gödöllő KajakPOR
ORT
kenu 05.31-06.01., Sukoró Evezés 06.07-08., Sukoró Strandkézilabda
06.12-13., Alsóörs Strandröplabda 06.19-20., Balatonfüred Birkózó
EM
MI SP
Egyetemi Világbajnokság 07.07-12., Pécs EFOTT 07.15-20.,
GYET
TEM
Miskolctapolca Rögbi 07.19., Miskolctapolca Campus-Bajnokság 07.23-24., Debrecen Vitorlázás 09.25-29., Zánka TájORT EG
E YE
futás 10.17-19., Zalaegerszeg „A tudás útja” félmaraton 11.09., Budapest
Úszás 11.22., Budapest
MI SPO
ORT
Judo 11.30., Budapest Kosárlabda 04.28-30.,
EMI SPO
ORT
R E
Budapest B33 05.31., Kecskemét
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E
MEFOB2014
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S
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GYETEMI SPO
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A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) versenysorozatában a
2013. évben a tavaszi és őszi szemeszterben összességében harminckét sportágban állhattak rajthoz sportoló hallgatók. A versenyek a sportági szövetségekkel egyeztetve, éves
versenynaptárukba illesztve kerültek megrendezésre. Több mint 2800 fő élsportoló illetve amatőr
versenysportoló hallgató vett részt a rendezvényeken. A résztvevői létszám stabil, a versenyek kommunikációjának a
korábbi évekhez képest jelentős javulása következtében a MEFOB-ok híre, ismertsége jelentősen növekedett.

A 2013-as MEFOB-ok résztvevői létszámai
Ssz

Sportág

Dátum

Intézmény

Helyszín

1

Fallabda

13.02.02.

SZTE

Szeged

26

2

Alpesi sí

13.02.08-09.

BME

Eplény, Nordica Síaréna

47

3

Ergométer

13.02.23.

SZE

Győr

4

Vízilabda

13.03.23-24.

SE

Budapest

117

5

Kosárlabda

12.09-13.04.

–

több helyszín

322

6

Országúti Kerékpár

13.04.07.

–

Tahitótfalu

7

Asztalitenisz

13.04.10.

PTE

Pécs

150

8

Birkózás

13.04.14.

PTE

Pécs

72

9

Súlyemelés

13.04.27.

BME

Budapest

59

10

Aerobic

13.04.28.

SE

Budapest

142

11

B33 Kosárlabda

13.05.

–

több helyszín

144

12

Kézilabda

13.05.5-7.

SZTE

Szeged

312

13

Floorball

13.05.10-12.

DF

Dunaújváros

165

14

Tollaslabda

13.05.11-12.

PE

Veszprém

30

15

Triatlon

13.05.12.

–

Eger

40

16

Labdarúgás

13.05.14-15.

PTE

Pécs

162

17

Sportlövészet

13.05.18.

SE

Budapest

18

Futsal

13.05.21-22.

NyME

Szombathely

204

19

Atlétika

13.05.25-26.

SE

Budapest

221

20

Vívás

13.05.25-26.

DE

Debrecen

79

21

Kajak-kenu

13.06.02.

–

Sukoró

79

22

Röplabda

13.06.07-09.

DE

Debrecen

23

Evezés

13.06.08-09.

–

Velencei-tó

24

Strandkézilabda

13.06.25-30.

PE

Zánka

25

Rögbi

13.06.25-30.

–

Zánka

84

26

Strandröplabda

13.06.25-30.

–

Zánka

112

27

Mountenbike*

13.09.15.

–

Piliscsaba

15

28

Duatlon Kupa

13.09.29.

–

Budapest

37

29

Tájfutás

13.10.26-27.

SZTE

Ásotthalom

109

30

Atlétika-félmaraton

13.11.10.

SE

Budapest

243

31

Úszás

13.11.23.

BME

Budapest

186

32

Judo

13.11.30.

SE-TSK

Budapest

150

Mindösszesen

A MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Résztvevők (fő)

54

27

70

276
62
130

2 879
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A verseny eredmények felkerültek a MEFS honlapjára (www.egyetemisport.hu). Az egyetemi sport Facebook oldalon
fotók, felhívások, cikkek jelentek meg, több eseményről plakát készült. Kiemelt cél volt a helyi, illetve országos média
figyelmének felkeltése. Az erre fordított erőfeszítések nem voltak hiábavalóak, az élsportolók, valamint a prominens
díszvendégek jelenlétének és a színvonalas szakmai munkának köszönhetően több alkalommal sikerült országos
megjelenést biztosítani a MEFOB versenyeknek. A rendező intézmények vezetői jelen voltak a döntőkön, a díjátadások az előírt protokoll szerint zajlottak.

Összesen 32 felsőoktatási intézményből neveztek a versenyre, köztük 4 külföldi és 9 vidéki intézmény hallgatói. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is támogatott eseményen nőtt a külföldiek száma, érkeztek futók Anglia, Ausztria, Oroszország és Románia egyetemeiről is. Idén először kilométer-gyűjtésre is volt
lehetőség, amelynek keretében az egy felsőoktatási anyaintézményből érkező futók – hallgatók
és oktatók – teljesített távjainak összeadásával értékelték a három legtöbb kilométert futó intézményt. A felsőoktatási résztvevők összesen 4371,5 kilométert gyűjtöttek össze a főváros útjain.
150 önkéntes segítette a szervezők munkáját a neveztetésnél, a ruhatárban, információs pultnál, útvonal biztosításnál, illetve a VIP vendégek mellett. Az eredményhirdetésre a befutó után
egy órával került sor – ez is jelentős fejlődés a korábbi évek versenyeihez képest.

Legsikeresebb MEFOB-ok
A tavaszi-nyári szemeszter kiemelt eseménye volt az első alkalommal megrendezett Vízilabda MEFOB. Nagy sikerű rendezvényt komoly média visszhanggal, olimpiai bajnokok támogatásával sikerült megrendezni (dr. Faragó Tamás,
Benedek Tibor, Gergely István, Székely Bulcsú, Csapó Gábor, Kenéz György és
Steinmetz Ádám) a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) szakmai támogatásával.
Kilenc csapat vett részt, átlag 1000 fő körüli szurkolótábor látogatta a mérkőzéseket. A döntőben kiélezett harc folyt a győzelemért a Corvinus és a BGF csapata
között. A rendes játékidő letelte után 10-10-es állásnál fújták le a mérkőzést, a büntetőpárbajban a Corvinus csapata bizonyult jobbnak, így ők lettek az I. Vízilabda MEFOB
bajnokai. A bronzmérkőzést a BME csapat nyerte.
Ugyancsak hozta a megszokott magas színvonalat az Atlétika MEFOB is. Az egyetemi bajnokok sorában köszönthettük Baji Balázst és Deák-Nagy Marcellt, akik a Londoni Olimpián is képviselték hazánkat, valamint a kazanyi Universiade
negyedik helyezett Márton Anitát. A verseny díszvendégei voltak dr. Simicskó István sportért és ifjúságért felelős
államtitkár, valamint Deutsch Tamás, a MOB alelnöke. A Pécsett megrendezett Birkózó MEFOB-on – amely egyben
főpróbája volt a 2014-es, szintén Pécsett megrendezésre kerülő Birkózó Egyetemi Világbajnokságnak és válogatóverseny a kazanyi Universiadéra – is számos élsportoló részt vett. Aranyérmet szerzett a későbbi Universiade bronzérmes
Barka Emese és Lám Bálint.
A 2013. évi Triatlon MEFOB a 3. Eger Nagydíj Triatlon Fesztivál keretében lett megrendezve. Az eseményen egy jótékonysági váltóverseny résztvevőjeként indult Áder János köztársasági elnök, dr. Simicskó István sportért és ifjúságért
felelős államtitkár, és olyan neves élsportolók, mint Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Hosszú Katinka, világ- és Európa-bajnok úszó, Ungvári Miklós, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok judós, Császár Gábor, olimpiai negyedik helyezett kézilabdázó, valamint Harcsa Zoltán és Káté Gyula ökölvívók. Kilenc felsőoktatási intézmény
versenyzői álltak rajthoz, a női verseny győztese a sportág egyetlen londoni résztvevője, az ELTE-s Kovács Zsófia. A
férfiak versenyében is az ELTE versenyzője végzett az élen Borsányi Dániel személyében. A nők csapatversenyét a
BME, a férfiakét az SZTE nyerte. A verseny egyik fővédnöke dr. Hauser László, az Eszterházy Károly Főiskola rektora
volt. Az eseményen többszörös Ironmanként versenyzett dr. Székely Mózes, a MEFS főtitkára is.

A Tudás Útja futóversenyt megelőző átfogó Facebook és eDM kampánynak és a megújult rendezvényi weboldalnak köszönhetően a korábbiaknál is nagyobb sajtómegjelenés övezte az idei rendezvényt.
Az Úszó MEFOB-on a Császár-Komjádi uszodában 24 intézmény 186 versenyzője vett részt, köztük számos élsportoló, a teljesség igénye nélkül: Cseh László, Biczó Bence, Takács Krisztián, Verrasztó Evelyn, Mutina Ágnes, Bernek
Péter, Financsek Gábor, valamint a paralimpikon Sors Tamás. A versenyt prof. dr. Kiss Ádám MEFS elnök nyitotta meg,
ezt követően azonnal elkezdődött a sprinterek maratonja: 50 gyorson 11 futamra volt szüksége, hogy valamennyi
versenyző leúszhassa a távot. Az egyes távok kiválóságai hozták a várt eredményeket (Gyárfás Bence 100 gyorson,
Financsek Gábor 100 mellen), így a legnagyobbaknak is sokszor komolyan harcba kellett szállniuk a dobogóért. Emlékezetes volt a 100 pillangó döntője, ahol a shenzheni Universiade háromszoros aranyérmese, Cseh László (BME)
mindössze 8 századdal verte a kazanyi Universiadén aranyérmet szerzett Biczó Bencét (DE). A hölgyeknél Verrasztó
Evelyn és Mutina Ágnes jóvoltából a SE-TSK gazdagodott 6 arannyal. A korábbi évekhez hasonlóan a verseny házigazdája a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem volt, versenyzőik ez alkalommal is kiválóan teljesítettek, a
verseny fénypontjának számító 10x50 m-es intézményi váltó megnyerésével pedig az intézmények közti versenyben
is megszerezték az elsőséget.
A Judo MEFOB A Judo MEFOB is a megszokott magas színvonalon, 22 intézmény képviseletében 150 hallgató részvételével zajlott. Rendezője hagyományosan a BHSE judo szakosztálya, a verseny fővédnöke Prof. dr. Patyi András,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora. Beszédet mondott, és a versenyt megnyitotta dr. Kovács Gábor, az
NKE rektorhelyettese, a résztvevőket köszöntötte dr. Freyer Tamás MEFS alelnök. Köszöntötték a kazanyi Universiade
érmes versenyzőit is, kiemelve, hogy a kiváló eredmények jól jelzik a sportág elkötelezettségét versenyzőik továbbtanulásra való motiválása mellett. A nemzetközi klasszisaink közül az olimpiai és vb 3. helyezett Karakas Hedvig indult
és az U-23-as Európa bajnok Zámbori Bence. Legnagyobb hazai vetélytársa és riválisa Gorjanácz Zsolt Junior vb és
U-23 Eb érmes versenyző is indult, igaz egy súlycsoporttal feljebb. Az Universiade csapatból elindult még Vér Gábor
és Baczkó Bernadett is, mindannyian hozták a várható eredményt, és magabiztosan nyerték súlycsoportjuk versenyét.
Az érmes Universiade csapat több tagja ebben az időben Tokióban versenyzett, így a MEFOB-on nem tudott elindulni.
A versenyről tudósított az MTV és a Digi Sport is.

A 13. alkalommal megrendezett futóversenyen 655-en futottak félmaratoni 21 kilométert vagy 6 kilométert Budapest
egyetlen, kifejezetten egyetemi hosszú távú utcai futóversenyén, ami rekordnak számít az esemény történetében.
Az indulók létszáma a tavalyi évhez képest másfélszeresére, ezen belül a felsőoktatási hallgatók és oktatók száma a
két távon indulók létszámát összesítve duplájára nőtt (271 fő). A Félmaraton MEFOB versenyen 164 hallgató indult,
ugyanezt a távot 28 oktató is teljesítette. A 6 km-es távon összességében 79 fő hallgató és oktató indult. A MEFOB
mellett a félmaratoni táv keretében került megrendezésre a MASZ versenyengedéllyel rendelkező atléták Félmaratoni
Budapest Bajnoksága is.

A Tao forrásból elindított új versenyrendszerben elinduló Kosárlabda MEFOB a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége (MKOSZ) és a MEFS hosszú távú együttműködésének első lépcsőfoka volt. Az MKOSZ felajánlásával a
2012/2013-as szezonban a társasági nyereségadó (Tao) pályázati keretében nyert támogatást az egyetemi sport. A
Tao a szükséges források 90%-át tudta biztosítani, ami hatalmas segítséget jelentett a sportágnak. A Tao-s támogatásból a versenyrendezés költségei, az utazási költségek jelentős része, illetve az induló csapatoknak tárgyi eszközök
(labdák, mezek) voltak fedezhetőek. A kiírásban 12 férfi és 8 női csapat szerepelt. Ebben a szezonban összesen 130
mérkőzésre került sor a bajnokságban. Különbség ugyanakkor a klasszikus MEFOB-hoz képest, hogy az új rendszerű
bajnokságban a Tao-szabályokhoz alkalmazkodva a korhatár 25 évre csökkent, továbbá NB1-es hivatásos játékengedéllyel rendelkező profi játékos nem szerepelhetett. A Bajnokság alapszakaszból, rájátszásból, valamint helyosztó
tornákból állt. Az egyes helyosztó tornákra Gödöllőn (férfi 9-12. helyek), Miskolcon (férfi 5-8. és női 5-8.), valamint
Debrecenben (férfi 1-4., női 1-4. helyek) került sor. A döntő magas színvonalon, a bajnokság jelentőségéhez megfelelő külsőségek mellett (sajtótájékoztató, szállodai elhelyezés stb.) zajlott. Az egyetemi Eb-re történő kijutás miatt a
csapatok nagyon komolyan vették a döntőt, végig koncentráltan és fegyelmezetten viselkedtek. Férfiaknál Debrecen,
nőknél Pécs csapata harcolta ki az Eb-részvételt. A B33 MEFOB is az MKOSZ és a MEFS együttműködésében valósult
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Az őszi szemeszterben a Semmelweis Egyetem rektora, prof. dr. Szél Ágoston felkérte a MEFS-et a Tudás Útja futóesemény szervezésének operatív koordinálására. A korábbi évekhez hasonlóan ezen a versenyen lett megrendezve
a Félmaraton MEFOB. A verseny rendezőjének, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának
célja a MEFS bevonásával a szervezési munkálatokba, hogy Budapest egyik meghatározó egyetemi sporteseményévé
váljon a Tudás Útja.
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meg, a versenysorozatban első alkalommal szerepelt a B33 sportág. A bajnokságban az új típusú Kosárlabda MEFOB
résztvevői indultak, így a férfiaknál 12, a nőknél 8 csapat. A bajnokságot az MKOSZ saját Tao pénzéből finanszírozta. A
csapatoknak nem kellett nevezési díjat fizetniük és az utazási költségeket is visszatérítették nekik. Az értékes díjazást
a névadó szponzor, a Decathlon biztosította, támogatásával növelve a bajnokság presztízsét. A profi lebonyolításról,
az egyes állomások gördülékeny megszervezéséről a Sport Division Kft. gondoskodott. Az őszi szemeszterben már a
2013/2014-es szezon kezdődött el, 13 férfi és 12 női csapat részvételével. A csapatok a bajnokság során összesen 174
mérkőzést játszanak egymással.

MEFOB Pontverseny 2013
A MEFOB idei pontversenyében az első helyért folyó küzdelem nem hozott szoros eredményt, de jól látható, hogy
egyre több felsőoktatási intézmény kapcsolódik be és tekinti presztízskérdésnek hallgatóik MEFOB-okon történő
részvételét.
MEFOB intézményi pontverseny 2013
Intézmény
1

SE Semmelweis Egyetem

Pont

Hallgatók*

Pont/1000 fő

736,5

9 840

74,85

2

BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem

451,5

19 510

23,14

3

SZTE Szegedi Tudományegyetem

387,0

19 856

19,49

379,0

18 834

20,12

281,0

23 379

12,02

4
5

PTE Pécsi Tudományegyetem
DE Debreceni Egyetem

6

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem

244,0

24 091

10,13

7

BCE Budapesti Corvinus Egyetem

236,5

10 761

21,98

8

NYME Nyugat-magyarországi Egyetem

207,0

6 892

30,03

9

EKF Eszterházy Károly Főiskola

160,0

3 606

44,37

10

SZE Széchenyi István Egyetem

133,5

7 289

18,32

11

SZIE Szent István Egyetem

122,5

9 451

12,96

12

BGF Budapesti Gazdasági Főiskola

112,0

11 618

9,64

ÓE Óbudai Egyetem

63,0

8 338

7,56

DF Dunaújvárosi Főiskola

13
14

60,0

1 433

41,87

15

NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem

49,0

3 275

14,96

16

NYF Nyíregyházi Főiskola

42,0

2 489

16,87

17

ME Miskolci Egyetem

36,0

7 381

4,88

18

BKF Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

32,5

4 782

6,80

19

KE Kaposvári Egyetem

32,0

1 847

17,33

20

KF Kecskeméti Főiskola

29,0

2 322

12,49

21

PE Pannon Egyetem

22,0

5 793

3,80

22

PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem

17,0

5 500

3,09

23

AVKF Általános Vállalkozási Főiskola

13,0

1 211

10,73

24

ZSKF Zsigmond Király Főiskola

12,0

926

12,96

25

SZFE Szolnoki Főiskola

8,0

1 028

7,78

26

KRF Károly Róbert Főiskola

7,0

1 182

5,92

27

KJF Kodolányi János Főiskola

5,0

1 978

2,53

4,0

1 103

3,63

0,0

665

0,00

0,0

2 991

0,00

3882

219 371

28
29
30

EF Edutus Főiskola
CEU Közép-európai Egyetem
KGRE Károli Gáspár Református Egyetem
Összesen:

MEFOB rendszer fejlesztése
A 2013/2014-es tanév kezdetén több ponton módosult a MEFOB Általános Versenykiírás. Az előző tanév tapasztalatai alapján a MEFOB versenyek 3 különböző csoportba sorolta a MEFS:
I. kategóriás MEFOB-ok:
A legjobban működő, költséghatékonyan megrendezhető, a média számára leginkább eladható, a legtöbb élsportolót, illetve díszvendéget felvonultató rendezvények, amelyek rendezési költségeket a MEFS biztosítja. Ebbe a körbe
sorolhatók még további sportágak, ahol a rendezés/részvétel alapvetően jó, de a versenyek kommunikációját erősíteni kell. A rendezvények színvonalának emelése érdekében fontos a szorosabb együttműködés az illetékes sportszövetségekkel.
II. kategóriás MEFOB-ok:
Rendszeresen megrendezett, szakmailag megfelelő színvonalú rendezvények, az élsportolók többsége részt vesz a
rendezvényen. A kommunikáció nem megoldott, ez adódhat a sportág jellegéből is. A versenyek kommunikációjának
javítása érdekében feltétlenül szükség van az illetékes sportszövetségekkel való együttműködésre. A versenyek finanszírozását a MEFS részben vállalja. Előzetes egyeztetések alapján javasolt egyéb források (sportszövetség, szponzor,
stb.) bevonása a rendezési költségek biztosítása érdekében.
III. kategóriás MEFOB-ok:
Megegyezik a korábbiakban Egyetemi Kupa néven futó rendezvényekkel. Javasolt a MEFOB elnevezés visszaállítása,
az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a „kupa” elnevezés csökkenti az esemény rangját mind a rendezők, mind a
résztvevők körében. A MEFS nem finanszírozza a rendezvényt, csak érmeket ad az eredményhirdetéshez. A rendezők
a költségek biztosítására nevezési díjat szedhetnek.
A MEFOB versenyek kapcsán továbbra is problémaként merül föl mind a nevezéssel, mind pedig az eredmények közlésével kapcsolatban a sok esetben tapasztalt pontatlanság. Ennek orvoslására a 2014. évben – a 2013-as kísérleti évet
követően – a SportPont Programhoz kapcsolódóan minden magyar egyetemi-főiskolai sportrendezvény – beleértve
a MEFOB versenyeit is – regisztrálva lesz. A MEFS támogatásának alapfeltétele lesz mind a verseny, mind pedig a
résztvevők regisztrációja a megfelelő adatokkal, a MEFOB protokoll előírások, valamint az eredmények, szakmai beszámolók, és a rendezvényről készült fotók, videók, sajtómegjelenések határidőre történő megküldése a MEFS iroda
számára.

Működési támogatások
A MEFS központi költségvetési támogatása az előző évhez hasonlóan 2013. szeptemberében érkezett meg. Támogatási szerződés hiányában nem csak a MEFS működtetése, de a versenyek szervezése és a különböző feladatok megvalósítása is késedelmet szenvedett.
Az egyetemi egyesületi működési pályázat kiírására a MEFS és MOB között megkötött támogatási szerződés aláírása
után, 2013 november végén került sor. Ebben a helyzetben a 2013. évi működés támogatása egy lezárás felé közeledő
évre szólt, így az elosztásnál sportszakmai szempontokat már nem lehetett figyelembe venni. Az elnökség a pályázat
elbírálásánál a legutolsó lezárt év (2012.) pénzügyi beszámolók szerinti kiadási főösszegét vette figyelembe (a 2012.
évi működési pályázatnál alkalmazott módszerhez hasonlóan), valamint kisebb támogatási összeggel elfogadta nem
MEFS tagszervezet egyesületek pályázatait is.

* Nappali tagozatos hallgatói létszám 2012/2013. tanév tavaszi félév – Oktatási Hivatal, 2013.
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Szabadidősport

Fentiek alapján a 2013. évi működési támogatás az alábbiak szerint alakult
Sportegyesület

Támogatás Ft

BEAC Női Kosárlabda Szakosztály

399 700

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC)

800 000

Debreceni Egyetemi Atlétikai Club

800 000

Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesülete

677 500

Egészség Diáksport Egyesület

120 700

Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és Szabadidő Egyesület

800 000

Eszterházy Károly Főiskola Diák és Szabadidősport Club

800 000

Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club

800 000

Kandó Főiskolai Sport Club

232 100

Kaposvári Egyetemi Sportegyesület

Egyetemi sportiroda hálózat - „Sport a felsőoktatásban” TÁMOP pályázat
A magyar felsőoktatási intézmények sportélete jelentős forráshoz jutott 2013-ban: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által kiírt „Sport a felsőoktatásban” TÁMOP pályázat B komponensének keretében 13 intézmény összesen
441.955.335 Ft támogatást nyert el a terület fejlesztésére. Az intézményi fejlesztési projektek a MEFS kötelező együttműködő partnersége mellett valósulnak meg, a szakmai koordinációt pedig a MEFS a Debreceni Egyetemmel közösen látja el. A támogatás 2 éves időszakra szól, az új szolgáltatásokat és az elért eredményeket további 2 éven
keresztül kell fenntartani. A pályázat céljai: intézményi sporirodák léterehozása, új sportszolgáltatások bevezetése és
élsporotlók tanulmányait támogató program kialakítása.

50 000

Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Sportegyesülete

373 500

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem DSE

629 050

Kodolányi János Főiskola Kulturális és Sportegyesület

454 300

Közgáz SC és DSK

800 000

Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

800 000

Medikus Sportegyesület, Pécs

189 900

Miskolci Egyetem Atlétikai és Futball Club

800 000

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Sportegyesület

256 000

Műegyetemi Atlétikai és Football Club

800 000

Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete

800 000

Óbudai Egyetem Diáksport Egyesület

280 700

Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PEAC)

800 000

Pécsi Testkultúra Közhasznú Egyesület

A pályázat célja, hogy a 13 nyertes felsőoktatási intézményben a XXI. század követelményeinek megfelelő, differenciált, komplex sportélet alakuljon ki, építkezve a meglévő jó gyakorlatok és szolgáltatások fejlesztésére. Ezzel komplex
módon nyújtson megoldást a sporttal, testmozgással, fizikai aktivitással kapcsolatos hiátusokra a felsőoktatási sportéletben. A „B” komponenst illetően a MEFS egyrészt együttműködő partner a megvalósításban, másrészt részt vesz a
szakmai koordinációban. Az intézményi sportfejlesztés céljai a „B” komponens esetében:
• integrált intézményi sporttevékenységeket koordináló szolgáltató szervezeti egység létrehozása; a felsőoktatási
intézményi hallgatói sportiroda szakmai profiljának bővítése; intézményi beágyazottság növelése; az azonos szakterületeken működő intézményi sportirodák közös módszertani és kínálati szolgáltatásfejlesztése.
• Hallgatói sportszolgáltatások bővítése, mintaprogramok indítása, ezáltal a sportolói hallgatói létszám növelése.
• Az élsportolók számára a kettős karrier életpálya-modell elősegítése, intézményi mentor és tutorrendszer fejlesztése.

60 000

Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club

800 000

Szent György Sportegyesület

697 700

Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület

800 000

SZTE EHÖK SE

300 000

Universitas Sport Club Szeged

300 000

Veszprémi Egyetemi SC

A programok megvalósítása 2013. novemberében valamennyi nyertes intézményben elkezdődött és az év végére
mindenhol megalakultak a sportirodák. A sportirodák az alábbi célokkal jöttek létre:
• az intézményen belül a különböző sporttal foglalkozó egységek munkájának összehangolása, köztük az információcsere elősegítése;
• szabadidősport terén a hallgatói részvételi szám jelentős növelése;
• versenysport terén a részvételi szám és az eredményesség növelésének elősegítése, médiajelenlét erősítése;
• a sportszolgáltatások fejlesztése, szélesítése, sportprogramok rendszeres szervezése;
• a kommunikáció hatékonyabbá tétele a hallgatók, és a további érintett együttműködő partnerek felé.

800 000

Mindösszesen

16 221 150

A sportirodák meghatározó koordináló szerepet játszanak a mentorprogram megvalósításában is, amely az élsportolók felsőoktatásba történő könnyebb integrációját hivatott elősegíteni. A mentorrendszer célja – a Sporttörvényben
megfogalmazott Kettős életpálya-modell részeként –, hogy segítse az élsportolók sportolói és tanulmányi feladatainak összehangolását. A mentorrendszerben érintett sportolók köre: a MOB által működtetett Héraklész Program
tagjai, vagy az olimpiai sportágak körében felnőtt vagy utánpótlás korosztályú válogatott versenyzők.

„Sport a felsőoktatásban” TÁMOP 4.1.2E-13/1 – B komponens
Intézmény

Elnyert összegek (Ft) / két év

Debreceni Egyetem

69 872 000

Dunaújvárosi Főiskola

24 857 520

Eötvös József Főiskola

24 917 180

Eszterházy Károly Főiskola

24 988 000

Kecskeméti Főiskola

23 513 100

Miskolci Egyetem

34 999 950

Nyíregyházi Főiskola

24 971 000

Nyugat-Magyarországi Egyetem

27 754 800

Pannon Egyetem

33 229 465

Pécsi Tudományegyetem

52 864 000

Széchenyi István Egyetem

34 988 320

Szegedi Tudományegyetem

40 000 000

Szolnoki Főiskola

25 000 000

Kaposvári Egyetem

elutasították

Károly Róbert Főiskola

elutasították

Összesen

441 955 335
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A MEFS Tudományos Bizottsága a 2013-as évben kiemelten foglalkozott a TÁMOP mindkét alappillérével: a sportiroda
rendszerrel és a mentorrendszerrel is.
A Bizottság javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a TÁMOP „B” komponensében megjelenő az intézményekben létrejövő sportirodák és a MOB által létrehozott megyei sportirodák munkáját érdemes összehangolni azon településeken
ahol ezek megjelennek. A bizottság javasolta, hogy a MEFS, mint koordináló szerv, a „B” komponens esetében markánsan jelenjen meg a folyamatban és segítse ebben az intézményeket.
A Tudományos Bizottság külön ülésen egyeztetett az egyetemi sport tudományos megközelítésén keresztül az egyes
doktori iskolák szerepe, valamint lehetőségeik áttekintése kapcsán. Kifejtésre került az egyetemi kettős életpályamodell lehetséges szerepe, valamint az egyetemi sportkoncepciók és sporttámogatások heterogenitása. A Bizottság tagjai azt a véleményt fogalmazták meg, hogy az egyetemi sportkoncepciók közül a „legjobb gyakorlat” (best

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ

A MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

21

practice) alkalmazását szem előtt tartva az egyetemi sport koncepciókat és stratégiákat közelíteni szükséges e téren.
Erre kiváló lehetőséget ad a TÁMOP programban elkészített intézményi sportszakmai koncepciók összehangolása a
MEFS szakmai támogatásával és közvetítésével.

Egyetemi sportiroda hálózat – KMR Sportiroda pályázat
Tekintettel arra, hogy a Közép-Magyarországi Régióban (KMR) TÁMOP források jelenleg nem állnak rendelkezésre, a
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a MEFS – az Emberi Erőforrás Minisztérium (EMMI) egyetértésével – kezdeményezte a központi költségvetésben pályázati támogatási keret elkülönítését a Sport a felsőoktatásban című pályázat
(TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV) tükörverziójának megvalósítására a Közép-magyarországi régióban. A MOB közgyűlése
által jóváhagyott költségterv szerint a 2013-14-es tanév első felében a KMR területén 44,5 millió forint áll rendelkezésre a Sportiroda-hálózat felállításának elindítására. Ebből az összegből kell finanszírozni:
I.
a Közép-Magyarországi Regionális Sportiroda feladatait és
II.
a KMR intézményi sportirodáinak pályázatát.
Utóbbi keretéből, a sportirodák kiépítésére, intézményi hallgatói szolgáltatások fejlesztésére és mentorprogram kialakítására pályázatot írtunk ki a Központi Magyarországi Régióban, 2013. október 1 – 2014. február 28. felhasználási
időszakkal. A felhívásra 5 érvényes pályázat érkezett, amelyet egy 3 fős szakmai stáb értékelt ki és terjesztett a MEFS
Elnöksége elé. A MEFS Elnökség az alábbi összegekkel támogatta a pályázó felsőoktatási intézmények szakmai programjait:
• Budapesti Corvinus Egyetem, támogatási összeg: 4.000.000 forint
• Budapesti Gazdasági Főiskola, támogatási összeg 3.999.620 forint
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, támogatási összeg: 5.400.000 forint
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem, támogatási összeg: 2.300.000 forint
• Szent István Egyetem, támogatási összeg: 3.100.000 forint
A támogatott 5 felsőoktatási intézményben elindultak a fejlesztések, a megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért

A programmal célunk, hogy az intézményekbe, vagyis helybe vigyük le a testnevelés órákon kívüli rendszeres sportolást, amelynek a SportPont Program biztosítana keretet. A helyi kezdeményezések, intézményi szabadidős programok
megvalósulását és bővülését a létrejött Sportiroda hálózat jelentősen segíti majd 2014-től.
A pilot időszak záróeseménye az EFOTT volt. A sportos fesztiválkezdést a „Tekerj az EFOTT-ra!” kerékpáros program biztosította. A kerékpár egyébként is hangsúlyos szerepet töltött be a fesztiválon: regisztrálni lehetett különböző túrákra
(a kerékpár kölcsönzés lehetősége adott volt), valamint volt akadálypálya és több alkalommal előadás a kerékpáros
közlekedésről. A hagyományos sportágak közül a foci, röplabda, tollaslabda, streetball egyaránt szerepelt a programkínálatban. Ezen kívül számos mozgási lehetőség adott volt a fesztiválozóknak: kettlebell, aerobik, TRX, muay tai,
slackline, vízi aerobic, street workout, kviddics, baseball stb. Népszerű kiegészítő programnak számított a bokszgép,
a darts és a sörpong, a vízi akadályverseny, valamint az óriási vízilufi csata. A sportolás népszerűsítése érdekében
beszélgetést szervezetünk jelenlegi és egykori élsportolókkal, olimpikonokkal. Összességében elmondható, hogy az
EFOTT sport és sportos program kínálata megfelelő volt, a hallgatók pedig nagy számban érdeklődtek a sportágak
iránt.
2013-ban összesen 7.789 fő regisztrált a SportPont adatbázisába. Nekik nem kell a 2014-ben folytatódó program
során ismét regisztrálniuk, a SportPont eseményeken történő részvétellel automatikusan pontokat szereznek. A
SportPont Facebook csoportjához csatlakozottak száma az év végén 9.976 fő. Az adatbázisba regisztráltakat és a
program Facebook oldalának követőit egyaránt elérjük az egyetemi sport felhívásaival, az egészséges életmódhoz
kapcsolódó üzenetekkel.
Azért választottuk stratégia partnerünknek a HÖOK-ot az egyetemi szabadidősport fejlesztése terén, mert napi kapcsolatban vannak a hallgatókkal, pontos információkkal rendelkeznek igényeikről, továbbá jelentős erőforrásaik vannak, a programok megvalósításában közvetlenül részt tudnak venni. A HÖOK is elkötelezett az egyetemi sport iránt,
mint az egyik legfontosabb hallgatói szolgáltatás fejlesztése iránt.

SportPont Program
(Pilot időszak: 2013. április 1 – június 30.)
A MEFS szabadidősport koncepciójában gyökeres fordulatot határozott
el az Elnökség a 2013-as évre vonatkozóan. Ennek következtében a korábbi regionális és országos („Universitas”) versenyrendszert felváltotta
a helyi sportolás támogatása. A hallgatók lényegesen nagyobb számban
érhetők el, és költséghatékonyabban mozgathatók meg saját egyetemük,
főiskolájuk helyszínén, mintha utaztatni kellene őket (például intézményi versenyek, kispályás labdarúgó vagy röplabda bajnokságok). Elsődleges célkitűzésünk, hogy a sportba bevont hallgatók száma jelentősen növekedjen, vagyis a még
nem sportolókat célozza meg a MEFS a már jelenleg is sportoló hallgatók mellett. A hallgatók elérése érdekében a szabadidősport működtetését a MEFS a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájával (HÖOK) közösen kívánta megvalósítani. Ez a koncepció a SportPont Program elnevezésű országos
hallgatói szabadidős kampányban öltött testet, amelynek pilot időszaka április 1 – június 30. között sikerrel megvalósult, és megindult a 2014. évi folytatás megtervezése.
A SportPont Program országos szintű egyetemi sport- és egészséges életmód népszerűsítő kampány célja, hogy elsődlegesen azokat a hallgatókat szólítsa meg, akik nem sportolnak rendszeresen, vagy eddig egyáltalán nem foglalkoztak a sport témájával. A program látványosan, négy év alatt a kétszeresére kívánja növelni a rendszeresen sportoló
hallgatók számát. A program segítségével ismertté válnak a hallgatók körében az intézmények és sportegyesületeik
által nyújtott sportolási lehetőségek. A programhoz a későbbiekben tanácsadás is kapcsolódhat, amely támogatja a
hallgatók életmódváltását.
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A SportPont Programba mintegy 130 intézményi, és hallgatókat is (lehetőleg kedvezményes feltételekkel) fogadó szabadidős sporteseményt és egészségmegőrző programot vontunk be a központi SportPont események (6 SportPont
Fesztivál és az EFOTT) mellett. A programba becsatlakozó szabadidős eseményeken részt vevő hallgatók pontokat
kapnak a végzett sporttevékenységért. A pontok egyedi SportPont jellel ellátott, máshol nem megszerezhető ajándéktárgyakra voltak beválthatóak. Tehát egy bekapcsolódásra motiváló pontrendszer segítségével jutalmaztuk a
rendszeresen, szervezett intézményi vagy azon kívüli keretek között, de nem a kötelező testnevelés órán sporttevékenységet végző hallgatókat.

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ

Kiemelt, tradicionális események támogatása, BEFS támogatások
A tradicionális, országos jelentősséggel bíró egyetemi sporteseményeket 2013-ban is támogatta a MEFS. 2013-ban
négy országos hatáskörű, tradicionális, a hazai egyetemi sportélet kiemelt jelentőséggel bíró eseményeinek a megrendezését támogattuk. Ezek egyrészt az ágazati versenyek voltak, ahol az érintett intézmények számos sportágban,
jelentős szurkolói gárda kíséretében mérték össze tudásukat. Másrészt a Szarvasűzők, amelyen a felsőoktatási intézmények többsége képviselteti magát legalább egy csapattal, a versenyző hallgatói létszám pedig évek óta eléri az
1.000 főt.
Támogatott események:
• Medikus Kupa (Pécs, 2013. április 5-7.)
• Szarvasűzők (Eger-Miskolc, 2013. április 13.)
• Sportszakos Hallgatók Országos Sporttalálkozója (Budapest, 2013. október 4-6.)
• Műszaki Felsőoktatási Sportnapok (Veszprém, 2013. október 28-29.)
Tekintettel arra, hogy a hallgatók 40%-a Budapesten tanul, a budapesti egyetemi sportélet kiemelt figyelmet kapott.
A Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetségen (BEFS) keresztül működtettük a Budapesti Egyetemi Bajnokságok
rendszerét és valósult meg számos budapesti egytemi sportprogram támogatása.
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Budapesti egyetemi sportesemények:
A Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (BEFS) által támogatott és részben szervezett Budapesti Egyetemi
Bajnokságok megrendezésére a tavaszi félévben került sor, melyen a korábbi évekhez hasonlóan sok száz hallgató
vett részt és kapcsolódott be ezáltal a SportPont Programba is. Ezen kívül négy sportágban (evezés, fallabda, falmászás, úszás) biztosítottunk rendszeres edzéslehetőséget a budapesti hallgatóknak. A BEFS-en keresztül támogattuk
többek között a jelentős múltra visszatekintő, május 7-én megrendezett 5vös5km futóversenyt.

Kommunikáció, protokoll események
Nagy Sportágválasztó (Budapest, 2013. május 24-25.)
Az egyetemi sport első alkalommal vett részt a Nagy Sportágválasztón. Célunk az volt, hogy megismerjük a rendezvényt, felmérjük, milyen mértékben van jelen a célcsoportunk (továbbtanulás előtt álló középiskolások, a „családi
napon” kilátogató egyetemisták), népszerűsítsük a SportPont Programot. A rendezvényen 87 kipróbálható sportág és
több mint 18.000 látogató volt. Mi ügyességi feladatokkal, cheerleader és aerobic bemutatóval, SportPont ajándékokkal és különböző vizuális eszközökkel hívtuk fel magunkra a figyelmet. Az egyetemi sport standját meglátogatta
többek között dr. Simicskó István sportért és ifjúság felelős államtitkár, Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó és Cseh
László olimpiai ezüstérmes úszó.

Hallgatói sportmenedzser tábor
(Fonyódliget, 2013. június 10-15.)
A szállás, étkezés és helyi infrastruktúra használatát a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány biztosította. A program megvalósításában jelentős szerepet
vállalt Kovács „Kokó” István olimpiai bajnok. A szakmai programot a MEFS
dolgozta ki, szervezte le és a MEFS munkatársa látta el a táborvezetési feladatokat is. A tábor kivételes lehetőséget teremtett az egyes felsőoktatási
intézmények sportéletének szervezésében közreműködő aktív hallgatók
számára elméleti és gyakorlati ismereteik elmélyítéséhez. A résztvevők (43
fő) valamennyien olyanok voltak, akik – az intézményi sportszervezeti egységek és hallgatói önkormányzatok ajánlásai alapján – szemléletmódjukkal
hatással vannak hallgatótársaikra, közvetlen környezetükre. A szakmai programot is ezt figyelembe véve alakítottuk ki az alábbiak szerint:

SportPont Program
A SportPont Programot – mint a MEFS fő projektje a szabadidősport szervezés terén - 20.000 szórólappal, 1.800
plakáttal és 3.000 matricával népszerűsítettük. Döntő hányaduk a központi eseményeken (6 Fesztivál és az EFOTT)
és néhány nagyobb becsatlakozott eseményen (pl. Szarvasűzők, Sárga Túra, 5vös5km) lett kiküldve, valamint a
felsőoktatási intézmények között lett szétosztva a jelzett igények szerint. A központi eseményeken történő hatékony
vizuális megjelenés érdekében 10 molinó, 4 roll-up és 2 zászló készült.

1. nap tematikája:
Egyetemi sport itthon és külföldön; hazai és nemzetközi versenysport; a sport és a tanulás összehangolása, az egyetemi sport élsportolói szemmel nézve; intézményi sportszolgáltatások bemutatása és sportszervezési gyakorlatok elemzése (dr. Kovács Antal, olimpiai bajnok cselgáncsozó, MEFS elnökségi tag, dr. Székely Mózes MEFS főtitkár,
Rakaczki Zoltán sportszakmai munkatárs).
2. nap tematikája:
Sportrendezvények előkészítése, lebonyolítása és lezárása; kapcsolódó szponzorációs tevékenység, önkéntesek bevonása és munkájuk megszervezése; szabadidős rendezvények marketingje, célcsoport megszólítása és megtartása;
sikeres hallgatói szabadidős események bemutatása, további jó példák keresése és közös kiértékelése (Kocsis Árpád,
BSI ügyvezető-versenyigazgató; Simon Gábor elnökségi tag, Rakaczki Zoltán sportszakmai munkatárs).
3. nap tematikája:
Intézményi sportszolgáltatások bemutatása és sportszervezési gyakorlatok elemzése; szervezeti kommunikáció,
presztízsteremtés és médiakommunikáció, a WEB2 kommunikáció lehetőségei, jó és rossz kommunikációs példák
kielemzése, programtervezés (Edvy László, a Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézetének vezetője; Pöszmet Tibor, a Debreceni Egyetem Hallgatói Sportiroda vezetője; Polgár Emese és Nagy Gergő kommunikációs szakemberek).
4. nap tematikája:
Egészségfejlesztés a mindennapokban, energia-egyensúly tréning, a magyar szabadidősport helyzete, szerepe és céljai (Bilics Edit, Fekete Krisztina, Köteles Gábor, az OEFI munkatársai; Monspart Sarolta, MOB alelnök, a szabadidősportért felelős szakmai tagozat elnöke).

A kommunikációs tevékenység fontos elemét jelentették a felsőoktatási intézményekben megjelentetett hirdetések
(37 lap), valamint a 8 alkalommal megvalósult átfogó Facebook promóció. A Neptun/ETR üzenetek, a különböző hallgatói címlistákra kiküldött üzenetek, valamint a hallgatók (regisztráljanak) és az intézményi hallgatói önkormányzatok
(vegyenek részt a hallgatók megszólításában) motiválása párhuzamosan zajlott.
Kommunikációs szempontból fontos megemlíteni a budapesti fesztiválon megtartott sajtótájékoztatót, amely egyben a program hivatalos elindítása is volt. A sajtótájékoztatón részt vett Kiss Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, dr. Tóth Miklós MOB alelnök, prof. dr. Kiss Ádám MEFS elnök, Nagy Dávid HÖOK
elnök, dr. Kovács Antal olimpiai bajnok, a MEFS és a MOB elnökségi tagja, Simon Gábor MEFS elnökségi tag, dr. Székely
Mózes FTT elnök, valamint Mihalovics Péter, az Új Nemzedék Jövőjéért Program koordinációjáért felelős miniszteri
biztos is. A sajtótájékoztatón történő részvételével, valamint azt követően, a különböző programok kipróbálásával
népszerűsítette a SportPontot Kökény Roland, Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakozók, valamint Joó Abigél olimpiai
ötödik és későbbi Universiade győztes, Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozók.
Az EFOTT Fesztivál kommunikációjával egy külön stáb foglalkozott. Az EFOTT Kft. szponzorációjának köszönhetően,
tekintettel arra is, hogy a SportPont kiemelt szerepet kapott az EFOTT-on, számos média megjelenést kaptunk az
EFOTT csatornáin keresztül. Az EFOTT alatt egy 2:33 hosszúságú promóciós film készült a Sportpont Programról.

XXVII. Nyári Universiade (Kazany, 2013. július 6-17.)

A sportmenedzser tábor nemcsak témájában hozott új színt az Erzsébet-táborok palettájára, de ez volt az első alkalom, amikor az Erzsébet-program nem csak általános- és középiskolás gyerekeknek, hanem főiskolásoknak, egyetemistáknak is lehetőséget kínált élsportolók és szakemberek közreműködésével. A szakmai programnak és többek
között az ott elhangzott motivációs előadásoknak köszönhetően számos fiatal sportszervező hallgató munkájáról
érkezett pozitív visszajelzés a felsőoktatási intézmények sportéletét vezető munkatársaktól.

A MEFS köszönettel tartozik a kiemelt médiatámogatásért azoknak a médiumoknak, sajtóorgánumoknak (budapesti és vidéki), weblapoknak, amelyek hozzájárultak az egyetemi sport népszerűsítéséhez és közölték a Kazanyban
szereplő magyar sportolókról szóló tudósításokat, eredményeket, interjúkat. Előzetesen támogatásáról biztosította a
magyar kiutazókat az MTVA, Riskó Géza sportfőszerkesztő (m1/Telesport, Duna TV, Kossuth rádió), az MTI, valamint a
Nemzeti Sport, a Hír TV, az origo.hu, az index.hu, a Magyar Nemzet, a Metropol, a Magyar Hírlap, a Népszabadság, a
DigiSport, a Class FM, a sport24.hu, a samsungsport.hu, a waterpolo.hu. Belülről nézve az egyetemi sport sajtója bom-
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baként robbant a hazai médiában az Universiade idején. Két éve rövid hírekben számoltak csak be, írtak Cseh László
kiemelkedő shenzeni szerepléséről. 2013-ban Kazany hangsúlyos helyett kapott a hírfolyamokban.
A MEFS két fő sajtómunkatárs részvételét finanszírozta. Örömteli, hogy naponta kétszer történt bejelentkezés a Telesportban az m1-en (délben és kora este) és kétszer a Kossuth rádióban (előfordult, hogy élőben is), és ugyanez a
Telesportos anyag adásba került a Duna TV-n is. Fő műsoridőben (Telesport 20 óra, Kossuth Rádió 19 óra), reggel és
délben is adásba került az Universiade az MTVA-n, gyakran vezető (első) hírként is szerepelt az Universiade. Az MTVAn (m1, Duna, Kossuth) az Universiade tizenhárom napja alatt közel ötven média-megjelenés volt, és további tíz hír a
HírTV-ben.
A Eurosport 120 órában közvetítette az Universiadét. A magyar csatorna nemzetközi vonalat kapott, így általában
nem közvetítették a magyar érdekeltségű eseményeket. Az MTVA szeretett volna vásárolni az Universiade jogtulajdonosától (Panorama TV, FISU) hírcserében mozgóképet (napi egyperces összefoglalókat), de drágának bizonyult. Így a
Telesportos Universiade telefoninterjúkat korábbi felvételekből (edzés, mérkőzés, verseny) képezték fel a szerkesztők.
A nyomtatott és elektronikus sajtónak naponta 5-6 írás készült. Mindig friss tudósítások és összefoglalók, lehetőleg
fotóval csatolva, vagy azok letölthetők voltak az egyetemisport.hu oldaláról. A tudósításokban kiemelten kezeltük a
sikeres versenyzők egyetemét, főiskoláját is. Az írások törekedtek a pontosságra, és ha lehetett, rövid interjú is készült
a sportolókkal. A hírek „a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség tájékoztatása alapján” aláírással jelentek meg,
ezáltal is népszerűsítve, elismertetve a MEFS-et.

VI. Európai Egyetemek Karate Bajnoksága (Budapest, 2013. július 18-21.)
A hazai rendezésű Karate Egyetemi Bajnokságot megelőzően sajtótájékoztatót tartottunk, amelynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont. A sajtótájékoztatón felszólalt Kiss Norbert ifjúságért és sportkapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár, Leyrer Richárd, a MOB Nem olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozat elnöke,
prof. dr. Patyi András, az esemény védnöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, prof. dr. Kiss Ádám, a MEFS elnöke és Alberto Gualtieri, az Európai Egyetemi Sportszövetség tiszteletbeli elnöke. A versenynapokat követően a MOB és a fontosabb médiumok beszámoltak a két magyar
aranyéremről és két bronzéremről, valamint a sikeres rendezésről.

Tudás útja Félmaraton MEFOB és egyetemi futófesztivál (2013. november 10.)
A Tudás útja futóverseny esetén a kommunikációnk elsősorban a toborzásra koncentrált, nem a külső média-megjelenésre. A toborzó kommunikációt és médiakommunikációt egyaránt a Budapesti Sportiroda korábbi pr-munkatársa,
Hajnal Ágnes koordinálta a MEFS megbízásából. Mivel nagyon későn vette magához a MEFS az esemény szervezésének az irányítását, így csak pár hetünk maradt a toborzó kommunikációra. Ennek ellenére a hallgatói létszámot
megdupláztuk (elsősorban a rövid, 6 km-es távra sikerült jelentős számú új indulót bevonni). Bár kevés erőforrásunk
maradt a külső kommunikációra, a jelentősebb tévék (pl. RTL Klub, MTVA-Telesport) és számos lap számolt be az
eseményről.

Universiade ’19 pályázat
Az Universiade ’19 pályázat kommunikációját egy külső kommunikációs ügynökség látta el. A 2019-es Universiadéra
benyújtott pályázat jelentős médiafigyelmet vont magára, napilapok, sportmédiumok és az MTVA részéről. Annak a
gondolatnak a megjelenése a nyilvánosságban, hogy Magyarország képes a világ második legnagyobb multisport
eseményének megszervezésére, ráirányította a politikai döntéshozók, a sportélet vezetőinek és az újságíróknak a
figyelmét az egyetemi sportra. Prof. dr. Kiss Ádám elnök úr és a dr. Székely Mózes főtitkár úr által folyatott hazai és
nemzetközi (FISU) felsővezetői személyes kommunikációjának köszönhetően egyértelműen pozitív hozadéka van a
magyar egyetemi sport számára az Universiade pályázat beadásának.
Az Universiade 2019-es pályázati prezentációhoz elkészült a 4,5 perces „Universiade, ahol a hagyomány folytatódik”
című film (szerepel benne: Szabó Bence, dr. Kamuti Jenő, Szényi Péter, dr. Gyarmati Andrea, Cseh László, Biczó Bence,
dr. Kovács Antal, Joó Abigél, dr. Magyar Zoltán, Berki Krisztián, dr. Fenyvesi Máté és a 2013-ban Kazanyban résztvevő
magyar Universiade csapat tagjai). Elkészült a film 1,5 perces rövid mutációja is. A film bemutatásra került a FISU
vezetőségének az Universiade pályázat átadás részeként. Egyben a MEFS folyamatosan használja az egyetemi sport
népszerűsítésére.

Év egyetemi sportolója díjátadó (2013. november 28.)
Az Év egyetemi sportolója díjátadót november végén rendeztük a MOBbal együttműködésben. Ez évben az ELTE ÁJK adott otthont az eseménynek. Az esemény díszvendégei és felszólalói: dr. Simicskó István
sportért és ifjúságért felelős államtitkár, prof. dr. Tóth Miklós a MOB
alelnöke, prof. dr. Kiss Ádám a MEFS elnöke, Sándorné dr. Kriszt Éva,
az MRK társelnöke, dr. Borsodi Csaba az ELTE oktatási rektorhelyettese, dr. Kovács Antal olimpiai bajnok, a MEFS és a MOB elnökségi
tagja és Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője. Az eseményen került
kiosztásra az „Év egyetemi sportolója” díj az 54 Universiade érmes
sportolónknak, valamint a világbajnokságokon aranyérmet szerzett
egyetemista sportolóknak. Az Universiade érmes sportolók a Bay Zoltán
Nonprofit Kft. támogatásával ajándékokat kaptak (minden érmes sportoló egy
tabletet, az egyéni aranyérmes sportolók, és az aranyérmes vízilabda csapat edzője
egy-egy plazmatévét). Bemutatásra került a 2019-es Universiade pályázathoz készített kisfilm. A díjátadón szinte minden felsőoktatási intézmény és sportszövetség képviseltette magát vezetői szinten. Számos olimpiai és világbajnok
tiszteletét tetette az egyetemi sport legnagyobb protokoll eseményén. A program keretében tette le az esküt a Téli
Universiadéra készülő magyar csapat. Az eseményt jelentős médiafigyelem kísérte.

XXVI. Téli Universiade (Trentino, Olaszország, 2013. december 11-21.)
A minden idők legsikeresebb magyar szereplésével záruló sportesemény számos média-megjelenést generált,
köszönhetően a Magyar Országos Korcsolya Szövetség kommunikációs munkatársának, Deregán Gábornak, aki a
magyar csapattal tartott Trentinoba. A magyar lapok - és természetesen a MOB és a MEFS honlapja - rendszeresen
beszámolt a magyar sikerekről. Az esemény után dr. Székely Mózes főtitkár a DigiSporton beszélt az eredményekről. A
Téli Olimpia eskütételi ünnepségén köszöntötte a MOB és a MEFS az Universiadén éremszerző sportolókat. Ez utóbbi
– a MOB erős kommunikációja és a sok jelenlévő újságíró ellenére – az egyetemi sport számára ugyan nem generált
jelentős számú megjelenést, ugyanakkor fontos volt olyan szempontból, hogy a magyar sport vezetői előtt az Olimpiához kötődően jelent meg az egyetemi sport.
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Mellékletek
I. Közhasznúsági beszámoló

II. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlege

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Közhasznú Beszámolója és eredménylevezetése
2013. évről

Ssz.

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

a

b

c

e

1. Vagyoni felhasználás:
2. Cél szerinti juttatások kimutatása:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A. Befektetett eszközök ( 2-5. sorok )
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
B. Forgóeszközök (7-10. sorok )
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉLSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)

4 091
0
4 091
0
0
56 288
0
4 164
0
52 124
26 920
87 299

9 192
0
9 192
0
0
79 519
0
22 488
0
57 031
30 600
119 311

13.
14.
15.
16.
17.
18.

D. Saját tőke (14.-19. sorok )
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGBŐL)
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek ( 22.-23. sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ( PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

73 494
0
54 793
0
0
18 701

113 969
0
73 494
0
0
40 475

0
0
5 205
0
5 205
8 600
87 299

0
0
5 342
1 166
4 176
0
119 311

Nem volt
92 478 e Ft

Hozzájárulások
3. Központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalapból kapott támogatás:

184 120 e Ft

MOB (Szakmai, működési)
4. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások értéke, illetőleg összege:

Nem volt

1. sz. melléklet: 2013. évi bevételek (eFt)
MOB (szakmai + működési)
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíj
Pályázat
Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összesen
Nyitó
Összes bevétel

184 120
92 478
16 746
8 656
2 843
0
304 843
52 124
356 967

2. sz. melléklet: 2013. évi kiadások (eFt)
MOB
Közhasznú
Tagdíj
Pályázat

bevételből
bevételből
bevételből

Egyéb
Összesen

bevételből

Szakmai
118 446
92 478
4 371
8 656

Működési
37 574
0
0
0

Összesen
156 020
92 478
4371
8 656

354
224 305

2 489
40 063

2843
264 368

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

3. sz. melléklet: Ellenőrző szám, 2013. évi összesítés (eFt)
Tárgyévi bevétel
Előző évi maradvány
Összes bevétel
Összes közhasznú kiadás
Vállalkozási tevékenység kiadása
Záró
Összes bevétel
Összes közhasznú kiadás
Záró

28

304 843
52 124
356 967
264 368
0
92 599
52 124
40 475
92 599
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III. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

IV. Universiade eredmények 2013

Ssz.

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

a

b

c

e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb, ebből 1%......
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A.+B.)

145131
120169
0
120169
0
0
0
0
7275
17200
487
0
145131

304 843
184 120
0
184 120
0
0
0
8 656
92 478
16 746
2 843
0
304 843

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( 1+2+3+4+5+6)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D.+E.)

126430
82775
40923
2399
131
202
0
0
0
0
0
0
0
0
126430

264 368
220 725
39 215
3 980
286
162
0
0
0
0
0
0
0
0
264 368

29.
30.
31.
32.

G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

Tájékoztató adatok
33.
A. Személyi jellegű ráfordítások
34.
1. Bérköltség
35.
ebből: - megbízási díjak
36.
- tiszteletdíjak
37.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
38.
3. Bérjárulékok
39.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
40.
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
41.
D. Továbbutalt támogatás

0
0
0
18701

0
0
0
40 475

39 215
28 366
1 613
0
3 017
7 832

XXVII. Nyári Universiade (Kazany, 2013. július 6-17.)
Atlétika

Gutema Emánuel
Koroknai Tibor
Márton Anita
Ozorai Jenny Zsuzsanna
Szabó Barbara
Zsivoczky-Farkas Györgyi

20. hely 800 m
9. hely 400 gát
4. hely súlylökés
13. hely kalapácsvetés
10. hely magasugrás
3. hely hétpróba

Birkózás

Antunovics László Attila
Barka Emese
Csercsics Richárd
Gulyás Zsombor István
Jäger Krisztián
Lám Bálint
Rizmajer György
Sleisz Gabriella
Szabó László
Tóth Rafael
Veréb István

8. hely kötöttfogás 84 kg
3. hely szabadfogás 59 kg
15. hely szabadfogás 120 kg
16. hely szabadfogás 74 kg
10. hely kötöttfogás 66 kg
3. hely kötöttfogás 120 kg
16. hely kötöttfogás 96 kg
8. hely szabadfogás 63 kg
20. hely kötöttfogás 74 kg
12. hely szabadfogás 96 kg
7. hely szabadfogás 84 kg

Evezés

Bártfai Péter
Csepregi Gábor
Dohovics Virág
Elekes Szilveszter Krisztián
Gláser Rebeka
Krpesics Péter
Lovass Márk Géza
Novák Edvin
Papp Gergely Márton
Pétervári-Molnár Bendegúz Pál
Porubszky Norbert
Vallyon Bence

7. hely könnyűsúlyú kormányos nélküli négyes (Fks 4-)
3. hely férfi könnyűsúlyú egypárevezős
12. hely kettőpárevezős (N 2x)
13. hely férfi egypárevezős (F 1x)
12. hely kettőpárevezős (N 2x)
7. hely könnyűsulyú kormányos nélküli négyes (Fks 4-)
8. hely kormányos nélküli kétevezős (F 2-)
7. hely könnyűsúlyú kormányos nélküli négyes (Fks 4-)
6. hely kétpárevezős (F 2x)
6. hely kétpárevezős (F 2x)
8. hely kormányos nélküli kétevezős (F 2-)
7. hely könnyűsúlyú kormányos nélküli négyes (Fks 4-)

Vallyon Bence

Judo

Baczkó Bernadett
Bor Barna
Cirjenics Miklós
Csoknyai László
Joó Abigél
Majer Tibor
Ungvári Attila István
Vér Gábor
Zámbori Bence

kiesett a legjobb 8-ban -63 kg
2. hely +100 kg, 7. hely abszolút, 3. hely csapat
3. csapat, 9. hely -100kg
3. hely -81 kg, 3. hely csapat
1. hely -78 kg
3. hely csapat, 17. hely -60kg
3. hely csapat, 5. hely -73 kg
3. hely csapat, kiesett a legjobb 32-ben -90 kg
3. hely csapat, kiesett a legjobb 16-ban -66 kg

Vallyon Bence

Kosárlabda

Adamecz Lilla
Ambrus Szandra
Baksa Bettina
Bálint Réka
Kobolák Cintia Zsófia
Krivacevic Tijana
Mansare Anna Manty
Mányoki Judit Eszter
Őri Györgyi Ágnes
Varga Zsófia
Velkey Krisztina
Zele Dorina

7. hely csapat
7. hely csapat
7. hely csapat
7. hely csapat
7. hely csapat
7. hely csapat
7. hely csapat
7. hely csapat
7. hely csapat
7. hely csapat
7. hely csapat
7. hely csapat

Vallyon Bence

Ökölvívás

Tóth László

kiesett a legjobb 16-ban 75 kg

Vallyon Bence
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Kajak-kenu

Ballér Tamás
Császár Gergely
Csernák Edina
Csongor Dániel
Csontos Csaba Péter
Fodróczi Vilmos
Fülöp Ákos Győző
Gacsal Ákos
Kerék László
Kiss Tamás
Kiszli Vanda
Kovács László
Petrovics Máté
Rappaport Márk Tamás
Schenk Áron
Szabó Petra
Szilvásy Nóra
Tóth Attila Tas
Varga Buda

8. hely C-1 200 m
3. hely K-2 1000 m, 3. hely K-4 1000 m
6. hely K-4 200m, 6. hely K-4 500m
6. hely K-4 200m
5. hely K-4 500m
5. hely K-4 500m, 6. hely K-4 200m
5. hely K-2 200 m, 6. hely K-4 200m
5. hely K-4 500m
5. hely K-2 200m, 15. hely K-1 200m
1. hely C-1 1000 m
6. hely K-4 200m, 6. hely K-4 500m, 8. hely K-1 500m
3. hely K-4 1000 m, 6. hely K-2 500m
3. hely K-2 1000 m
6. hely K-4 200m
5. hely K-1 1000 m, 3. hely K-4 1000 m, 6. hely K-2 500 m
4. hely K-2 500m, 5. hely K-2 200 m, 6. hely K-1 200 m, 6.
hely K-4 200m, 6. hely K-4 500m
4. hely K-2 500m, 5. hely K-2 200 m, 6. hely K-4 200m, 6.
hely K-4 500m
3. hely K-4 1000 m
5. hely K-4 500m, 9. hely K-1 500m

Súlyemelés
Sakk

Soós Viktória

Vízilabda
férfi csapat

Nemes Adrienn
Szijj Katinka
Szollár András

30. hely
4. hely 10 m-es légpisztoly, 10. hely 30+30 sportpisztoly,
20. hely 25 m-es sportpisztoly
29. hely 3x20 sportpuska, 50. hely 10 m-es légpuska, 57.
hely fekvő sportpuska
10. hely trap, 12. hely double trap (ECS)

Vallyon Bence

Szinkronúszás

Blaskó Lili Edit
Fazekas Eperke Kitti
Kiss Júlia
Koltai Kinga
Kovács Zsuzsanna
László Réka
László Zsófia
Tringer Sára
Vándor Csilla

3. hely csapat
3. hely csapat, 6. hely páros
3. hely csapat, 6. hely páros
3. hely csapat
3. hely csapat
3. hely csapat
3. hely csapat
3. hely csapat
3. hely csapat

Babos Ádám
Böczögő Dorina Kitti
Szabó Nándor
Tálas Bence János
Vecsernyés Dávid
Vlacsil Attila
Biczó Bence
Gercsák Tamás
Király Bence

Barabás Botond
Bisztritsányi Dávid
Chilkó Márton Bence
Erdélyi Balázs
Halek Márton
Juhász Zsolt
Korényi Balázs
Kovács Gábor
Mezei Tamás
Somogyi Balázs
Szécsi Dávid
Szentesi Ádám
Tóth Márton
Árkosy Lilla
Csabai Dóra
Dalmády Petra
Dalmády Szandra Kata
Gangl Edina
Gémes Alexa Anett
Gundl Diána Ágnes
Hevesi Anita
Kisteleki Hanna Anna
Kocsis Laura
Pócsi Bianka
Somhegyi Noémi
Zajácz Hanna

13. hely csapat
9. hely
13. hely csapat
13. hely csapat
6. hely nyújtó, 13. hely csapat
13. hely csapat

Budai Dániel
File Mátyás
Gémesi Bence
Hamar Balázs Pál
Hanczvikkel Márk
Mihály Kata
Peterdi András
Valkai Ferenc
Zavoda Dóra

2. hely csapat
2. hely csapat
2. hely csapat
2. hely csapat
2. hely csapat
2. hely csapat
2. hely csapat
2. hely csapat
2. hely csapat
2. hely csapat
2. hely csapat
2. hely csapat
2. hely csapat

Freestyle sí

Csanaky Péter

20. hely slope style

Alpesi sí

Berecz Anna

7. hely összetett, 8. hely lesiklás, 24. hely Super-G, 44. hely
óriásműlesiklás, 36. hely műlesiklás,

Short track

Béres Bence
Knoch Viktor
Oláh Bence
Burján Csaba
Heidum Bernadett
Keszler Andrea
Kónya Zsófia Lilla
Lajtos Szandra

1. hely váltó, 5. hely 500 m, 21. hely 1500 m,
1. hely váltó, 7. hely 1000 m, 10. hely 500 m
1. hely váltó, 16. hely 500 m ,
1. hely váltó, 19. hely 1000 m, 23. hely 1500 m
2. hely 1500 m, 3. hely váltó
3. hely váltó, 5. hely 500 m, 7. hely 1500 m,
3. hely váltó, 8. hely 1000 m, 19. hely 1500 m
3. hely váltó, 10. hely 1000 m, 14. hely 500 m

1. hely 200 m pillangó, 37. hely 100 m pillangó, 40.
hely 50 m pillangó
12. hely 200 m vegyes, 18. hely 200 m pillangó, 28. hely
100 m pillangó
13. hely 800 m gyors, 16. hely 400 m gyors, 15. hely 1500
m gyors, 23. hely 10km

Gyorskorcsolya

Nagy Konrád

6. hely 1500 m, 12. hely 10000 m, 14. hely 5000 m, 14. hely
1000 m
19. hely 500 m, 27. hely 1000 m
20. hely 3000 m, 24. hely 500 m, 24. hely 1000 m, 27. hely
1500 m

Vallyon Bence

Vívás

1.hely csapat
1.hely csapat
1.hely csapat
1.hely csapat
1.hely csapat
1.hely csapat
1.hely csapat
1.hely csapat
1.hely csapat
1.hely csapat
1.hely csapat
1.hely csapat
1.hely csapat

XXVI. Téli Universiade (Trentino, Olaszország, 2013. december 11-21.)

Vallyon Bence

Úszás

30. hely

Petrovics Máté

Petrovics Máté

Torna

Dudás Eszter

Petrovics Máté

Vízilabda
női csapat

Vallyon Bence

Sportlövészet

4. hely +105 kg

Vallyon Bence

Petrovics Máté

Ritmikus gimnasztika

Nagy Péter
Vallyon Bence

sérülés miatt visszalépett
12. hely csapat, 77. hely egyéni párbajtőr
10. hely csapat, 31. hely egyéni kard
10. hely csapat, 29. hely egyéni kard
12. hely csapat, 47. hely egyéni párbajtőr
46. hely párbajtőr
12. hely csapat, 14. hely egyéni párbajtőr
10. hely csapat, 46. hely egyéni kard
67. hely párbajtőr

Szöllősi Szabolcs
Orosz Beáta
Vallyon Bence

Műkorcsolya

Túróczi Dóra
Major Balázs

10. hely jégtánc
10. hely jégtánc

Vallyon Bence

Snowboard

Kis Benedek
Szerb Mátyás

5. hely slope style
14. hely slope style

Vallyon Bence

Vallyon Bence
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V. 2013. évi összesített programtábla
Megnevezés
Sítúravezető és Sítovábbképzőtábor
SportPont-Téli Tábor
BEB Kosárlabda
MEFOB - Fallabda
MEFOB - Alpesi sí
I. UFEK - Ultimate Frisbee Egyetemi Kupa

Dátum
2013.01.26-31.
2013.01.3102.04.
2013.02-05.
2013.02.02.
2013.02.08-09.
2013.02.23.

MEFOB - Ergométeres bajnokság
BEB Crossfutás
EUSA közgyűlés
Kárpát medencei Egyetemek Kupája

2013.02.23.
2013.03.06.
2013.03.14-17.
2013.03.21-23.

MEFOB - Vízilabda
Medikus Kupa

2013.03.23-24.
2013.04.05-07.

BEB Evezés
BEB Kerékpár

MEFOB - Országúti kerékpár
MEFOB - Asztalitenisz
MEFOB - Kosárlabda helyosztó
BEB Kézilabda (férfi)
Szarvasűzők váltófutóverseny
MEFOB - Birkózás
BEB Falmászás gyorsasági
SportPont-Sportfesztivál
SportPont-Sportfesztivál
MEFOB - Kosárlabda helyosztó
BEB Falmászás nehézségi
BEB Asztalitenisz
SportPont-Sportfesztivál
SportPont-Sportfesztivál
SportPont-Sportfesztivál
BEB Atlétika
"Jó tanuló, jó sportoló" díjátadó ünnepély
KEK-Selye cup
MEFOB - Súlyemelés
BEB Kézilabda (női)
BEB Úszás
MEFOB - FTL-Aerobik
MEFOB - Kosárlabda
BEB Tenisz
MEFOB B33 - 1. forduló
MEFOB - Kézilabda

2013. 04.07.
2013.04.07.

2013.04.07.
2013.04.10.
2013.04.11-12.
2013.04.13.
2013.04.13.
2013.04.14.
2013.04.17.
2013.04.17.
2013.04.19.
2013.04.19-21.
2013.04.20.
2013.04.20.
2013.04.23.
2013.04.24.
2013.04.25.
2013.04.26.

Amatőr Kosárlabdázók
Egyesületet
Szegedi Tudományegyetem
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Magyar Ultimate Frisbee
Akadémia
Magyar Evezős Szövetség
Szent György SE
Eötvös Loránd
Tudományegyetem - BEAC
Semmelweis Egyetem
Pécsi Tudományegyetem Medikus SE
BEFS, DHNE, MESZ, BESZ
Békásmegyeri „Vándor”
Kerékpáros Klub, Budapesti
Kerékpáros Szövetség
Budapesti Kerékpár Szövetség
Pécsi Tudományegyetem
Szent István Egyetem
BEFS
Miskolci Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
BEFS, BME

Miskolci Egyetem
BEFS, BME
BEFS és MAFC Asztalitenisz
Szakosztály

Budapesti Egytemi-Főiskolai
Sportszövestség

2013.04.26.
2013.04.26-27.
2013.04.27.
2013.04.28.
2013.04.28.
2013.04.28.
2013.04.28-30.
2013.05.04.
2013.05.04.
2013.05.05-07.

MEFOB - Floorball
2013.05.10-12.
BEB Súlyemelés
2013.05.11.
MEFOB B33 - 2. forduló
2013.05.11.
2019. Nyári Universiadé pályázat előkészítés
2013.05.11.
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Rendező
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem -MAFC
BEFS
BEFS, BME Testnevelési Tanszék
Semmelweis Egyetem - TFSE
Debreceni Egyetem - DEAC
BEFS. Club Life Bt.
Sport Division Kft.
Szegedi Tudományegyetem USC
Dunaújvárosi Főiskola
BEFS, MAFC
Sport Division Kft.

Helyszín
Kategória
Hochkar, szabadidősport
Ausztria
Chopok, szabadidősport
Szlovákia
Országszerte szabadidősport
Szeged
Eplény

versenysport
versenysport

Kunszentversenysport
miklós
Győr
versenysport
Budapest szabadidősport
Madeira
protokoll
Budapest szabadidősport
Budapest
versenysport
Pécs szabadidősport
Budapest szabadidősport
Békásmegyer, szabadidősport
Tahitótfalu
Tahitótfalu
Pécs
Gödöllő
Budapest
Miskolc
Pécs
Budapest
Győr
Budapest
Miskolc
Budapest
Budapest

versenysport
versenysport
versenysport
szabadidősport
szabadidősport
versenysport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
versenysport
szabadidősport
szabadidősport

Eger
Pécs
Szeged
Budapest

szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport

Budapest
protokoll
Révkomárom, szabadidősport
Szlovákia
Budapest
versenysport
Budapest szabadidősport
Budapest szabadidőspot
Budapest
versenysport
Debrecen
versenysport
Budapest szabadidősport
Budapest
versenysport
Szeged
versenysport
Dunaújváros
versenysport
Budapest szabadidősport
Szombathely
versenysport
Brüsszel
protokoll
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MEFOB - Tollaslabda
MEFOB - Triatlon

2013.05.11-12.
2013.05.12.

MEFOB - Labdarúgás
Tavaszi Csótó Futás

2013.05.14-15.
2013.05.15

SportPont-Sportfesztivál
MEFOB - Sportlövészet
MEFOB - Futsal

Oktatói Tenisz-továbbképző Tábor
MEFOB - Röplabda
MEFOB - Evezés
Sportmenedzser tábor
Középtávú Triatlon Kupa
Rögbi Egyetemi Európa Bajnokság
Labdarúgó Egyetemi Európa Bajnokság
MEFOB - Rögbi
MEFOB - Standröplabda
MEFOB - Strandkézilabda
SportPont-EFOTT
Megfigyelő státusz a Nyári Unviersiadén

2013.05.15.
2013.05.18. KSI SE, Semmelweis Egyetem TSK
2013.05.21-22.
Szombathelyi Egyetemi
Sportegyesület
2013.05.25.
BEFS, BME
2013.05.25-26.
Semmelweis Egyetem
2013.05.25-26.
Debreceni Egyetem - DEAC
2013.05.26.
Sport Division Kft.
2013.05.29.
Magyar Sport Háza
2013.06.01-02.
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
2013.06.02. BEFS, Budapesti Triatlon Szövetség
2013.06.03-07.
Pannon Egyetem
2013.06.07-09.
Debreceni Egyetem - DEAC
2013.06.08-09.
Magyar Evezős Szövetség
2013.06.10-15.
2013.06.13-16.
Balatonman Triatlon Kft.
2013.06.13-16.
EUSA
2013.06.23-30.
EUSA
2013.06.25-30.
Magyar Rögbi Szövetség
2013.06.25-30.
Budapesti Röplabda Szövetség
2013.06.25-30.
Pannon Egyetem - VESC
2013.06.25-30.
HÖOK
2013.07.06-17.
FISU

Nyári Universiade

2013.07.06-17.

FISU

Karate Egyetemi Európa Bajnokság
Kosárlabda Egyetemi Európa Bajnokság
2019. Nyári Universiade
pályázati dokumentumok leadása
MEFOB - Mountain Bike
5vös 5

2013.07.19-21.
2013.07.21-28.

EUSA
EUSA

MEFOB - Duatlon
MEFOB - Tájfutás

2013.09.29.
2013.10.26-27.

BEB Strandröplabda
MEFOB - Atlétika
MEFOB - Vívás
MEFOB B33 - 3. forduló
MEFS közgyűlés
MEFOB - Kajak-kenu
BEB Triatlon

2013.09.14.
2013.09.15.
2013.09.25.

Pannon Egyetem
Magyar Triatlon Szövetség Agria KTK
Pécsi Tudományegyetem - PEAC
Szombathelyi Egyetemi
Sportegyesület

Veszprém
Eger

versenysport
versenysport

Pécs
versenysport
Szombathely szabadidősport
Nyíregyháza szabadidősport
Budapest
versenysport
Szombathely
versenysport
Budapest szabadidősport
Budapest
versenysport
Debrecen
versenysport
Debrecen
versenysport
Budapest
versenysport
Sukoró
versenysport
Budapest szabadidősport
Keszthely szabadidősport
Debrecen
versenysport
Velencei tó
versenysport
Fonyódliget szabadidősport
Balatonfüred
versenysport
Szófia
versenysport
Almeria
versenysport
Zánka, EFOTT
versenysport
Zánka, EFOTT
versenysport
Zánka, EFOTT
versenysport
Zánka szabadidősport
Kazan,
protokoll
Oroszország
Kazan,
versenysport
Oroszország
Budaörs
versenysport
Split
versenysport
protokoll
Piliscsaba
versenysport
Budapest szabadidősport

Műszaki Felsőoktatási Sportnapok
2013.10.28-29.
Rókaűzők
2013.10.19.
SHS Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozója 2013.10.05-06.
MEFOB Kosárlabda alapszakasz
2013.10.14-

X2S SE, Trek SE
Eötvös Loránd
Tudományegyetem - BEAC
MA-VIK Triatlon Club
MACCABI VAC Tájékozódási Futó
Szakosztály
Pannon Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Semmelweis Egyetem
MKOSZ

Veszprém szabadidősport
Pécs szabadidősport
Budapest szabadidősport
több helyszín
versenysport

Őszi Csótó Futás

2014.03.10.
2013.10.16

Szombathelyi Egyetemi Sport-

Szombathely szabadidősport

Egyetemi Városok Sporttalálkozója
MEFOB - Atlétika-Félmaraton

2013.11.09.
2013.11.10.

Az Év Egyetemi Sportolója díjátadó
MEFOB - Judo

2013.11.28
2013.11.30

Budapest
Ásotthalom

versenysport
versenysport

egyesület

MEFOB - Úszás

Magyar Testnevelési Egyetem
Támogató Köre

Budapesti Honvéd
Sportegyesület Judo Szakosztály
2013.11.23.
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
2013.11.09.

2019. Nyári Unviersiade pályázat prezentációja, FISU VB döntés
Téli Universiadé
2013.12.11-21.

A MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

FISU

Budapest

szabadidősport
versenysport

Budapest
Budapest

protokoll
versenysport

Budapest

versenysport
protokoll

Trentino,
Olaszország

versenysport

35

VI. MEFS bizottságok
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Elnök: Dr. Freyer Tamás, az NKE tanszékvezető főiskolai
tanára
Tagok: Dr. Besenyei Lajos, a ME egyetemi tanára
Dr. Vincze Pál, a BME igazgatója
Csizi Réka, a Parlament Sport és Turizmusbizottságának szakértője
Elméleti és Tudományos Bizottság
Elnök: Dr. Ács Pongrác, a PTE oktatási és innovációs
vezetője
Tagok: Dr. Balogh László, az SZTE intézetvezető egyetemi
docense
Dr. Bács Zoltán, a DE gazdasági főigazgatója
Dr. Bárdos György, az ELTE intézetigazgató egyetemi
tanára
Elbert Gábor, a PTE egyetemi adjunktusa
Dr. Fazekas Attila Erik, az EMMI Sportért és Ifjúságért
felelős Államtitkárság főosztályvezető helyettese
Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi, az SE TSK professzor
emeritája
Dr. Honfi László, az EKF tanszékvezető főiskolai
tanára
Gyömörei Tamás, a SZE sportközpont vezetője
Györfi János, a MOB osztályvezetője
Dr. Rétsági Erzsébet, a PTE tanszékvezető egyetemi
docense
Szőts Gábor, az MSTT főtitkára
Versenysport Bizottság
Elnök: Dr. Kovács Antal, az Atomerőmű SE ügyvezető
igazgatója
Tagok: Farkas Györgyi (atlétika)
Bodnár Péter (kosárlabda)
Varga Gabriella (vívás)
Pető Zoltán (labdarúgás)
Altorjai Sándor (torna)
Bartha Nóra (toronyugrás)
Gergely István (vízilabda)
Dr. Ács Pongrác (asztalitenisz)
Harsányi Gergely (kézilabda)

Szabadidősport Bizottság
Elnök: Simon Gábor, az ELTE-BEAC ügyvezető igazgatója
Tagok: Vladár Csaba, testnevelő tanár (BCE)
Lőkös Dániel, tanársegéd, testnevelő tanár (BGF)
Bartha Zsolt, testnevelő tanár (BME)
Pöszmet Tibor, MK HÖK szociális alelnök (DE)
dr. Bárdos György, intézetigazgató, egyetemi tanár
(ELTE)
Ujszászi Attila, titkárságvezető (KGRE)
Boda Péter, létesítményvezető (ME)
Patkó Eszter, testnevelő és sportszervező tanár
(MOME)
Veress Gyula, testnevelő tanár (NYF)
Dr. Koltai Miklós, főiskolai docens (NYME-SEK)
Hurtik Péter, HÖK elnök (NYME)
Edvy László, tanársegéd, testnevelő tanár (PE)
Lipcsik Zoltán, testnevelő tanár (PTE)
Dr. Thassy Tyra, HÖK képviselője (PTE)
Pap Csaba, HÖK sportreferens (PTE)
Vágó Levente, HÖK elnök (SE)
Kovácsné Gyenesei Anita, testnevelő tanár (SZE)
Dorka Péter, adjunktus, USC elnöke (SZTE)
Szemerédy Koppány, ügyvivő szakértő (SZIE)
H. Szűcs László, mestertanár, testnevelési
csoportvezető (SZF)

VII. MEFS szakreferensek
Sportág
aerobik
alpes sí
asztalitenisz
atlétika
birkózás
cheer
ergométeres,
evezés, kajakkenu
fallabda
falmászás
Fitness Woman
floorball
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Név
Pfau Christa
Hellner Szelina
Dr. Ács Pongrác
Dr. Vágó Béla
Szűcs András
Kovácsik Rita
Várhelyiné Kulcsár
Magdolna

Sportág
futsal
jégkorong
judo
kerékpár
kézilabda,
strandkézilabda
kick-boksz
kosárlabda

Bednár László
Fintor Csaba
Rácz Ildikó
Tari Szabolcs

labdarugás
rögbi
röplabda
sakk

Név
Árendás Tamás
Kass László
Dr. Németh Endre
Nagy Ferenc
Bartha Zsolt
Dorka Péter
Szabó Antal és
Práczki Péter
Végh László
Juhász I. Márton
Németh Lajos
Ádám György

Sportág
sportlövészet
strandröplabda
súlyemelés
tájfutás
tenisz
tollaslabda
torna
triatlon, duatlon,
terepduatlon
úszás
vívás
vízilabda

Név
Pál-Plichta Györgyi
Soltész Róbert
Dr. Mészáros Csaba
Skultéty Márton
Hámori Tamás
Edvy László
Rácz Attila
Dr. Zakariás Géza
Boros Györgyné
Serra György
Jancsó Máté
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Rövidítések
BEFS

Budapesti Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

EFOTT

Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója

EUSA

European University Sport Association

EVB

Egyetemi Világbajnokság

FISU

Fédération Internationale du Sport Universitaire

HÖOK

Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége

KMR

Közép-magyarországi Régió

MEFOB

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság

MEFS

Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

MKOSz

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

MOB

Magyar Olimpiai Bizottság

Tao-támogatás

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény alapján a látvány-csapatsportágak támogatása

TÁMOP

Társadalmi Megújulás Operatív Program

