
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, mint a Magyar Örökség része 

 

1907-ben Európában elsőként, a világon másodikként Magyar Főiskolai Sportszövetség néven 

megalakult a hazai egyetemi sportélet hivatalos szervezete, amely azóta is folytonosan ellátja 

feladatait. A Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club (KEAC), a Műegyetemi Atlétikai és Futball 

Club (MAFC) és a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) kezdeményezéséhez 

csatlakozott a Kassai Jogász Sportegyesület, a Selmecbányai Főiskolai Atléta Klub (SMAFC), 

a Debreceni Jogász Vívó Egylet, a Debreceni Akadémiai Atléta Club, a Keszthelyi Gazdasági 

Akadémiai Atlétikai Klub. Írásban bejelentette csatlakozását az Egri Jogász Torna- és Vívó 

Egylet, és szóval a Magyaróvári Gazdasági Akadémiai Atlétikai Club. Az Alapító Okiratot  

Apponyi Albert gróf, akkori közoktatási miniszter látta el kézjegyével. Az alapítástól eltelt 112 

év sikeres működés – ennyi is elég lenne ahhoz, hogy hivatalosan is a Magyar Örökség részének 

tekintsük a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetséget, a MEFS-et.  

 

„A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb 

nevelőeszköze” fogalmazta meg a Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert 1930-ban. Ennek 

eszközeként a Sportszövetség alapvető feladata a felsőoktatás sportjának támogatása, 

szervezése és bevonása az egyetemeink és főiskoláink hallgatóinak testi, jellemi és lelki 

nevelési munkájába. A Sportszövetség megalakulásától kezdődően a becsületes sportolás, a 

fair-play szabályait betartva folyamatosan ellátja ezt a küldetését.  

 

A Szövetség szervezésében és felügyeletével a kezdetektől fogva a mai napig rendszeresen 

megrendezik az általában nagy ranggal rendelkező Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos 

Bajnokságokat, a MEFOB-okat. A legelsőt vívásban rendezték. Ma pedig már évente mintegy 

40 különböző sportágban, közel 4000 hallgató részvételével bonyolítják le a versenyeket. 

 

A MEFS irányításával a magyar egyetemi sport a kezdetektől részt vesz a nemzetközi 

sportéletben. Magyarország többször megnyerte nem csak a nyári, de időnként a téli játékokat 

is. A növekvő presztízsű Universiadékon mai napig a nemzetek közül az egyik legnagyobb 

csapattal vesznek részt hallgatóink. Eddig összesen 341 érmet, közte éppen 125 aranyat 

szereztek. A világon elsőként létrehozott Universiade Bajnokok Klubja több mint 200 tagjának 

életútja igazolja kiválóságukat, hiszen a győztesek több mint egyharmada később olimpiai és 

világbajnoki érmeket is nyert. Arról nem is beszélve, hogy az „Ép testben ép lélek” jegyében a 

bajnokokból sokszor neves szakemberek, sportvezetők lettek. Csak néhány példa erre: Tarics 

Sándor vízilabdázó és építőmérnök, Kamuti Jenő vívó és orvos, Schmitt Pál vívó és NOB-tag, 



Magyar Zoltán tornász és szövetségi elnök, Szalma László atléta és tanszékvezető, Kovács 

Antal tudós és közgazdász, Knoch Viktor gyorskorcsolyázó és a MEFS elnökségének tagja. 

 

A magyar egyetemi sport fejlődési íve töretlen. Az első, jogfolytonosan működő egyetemünk, 

a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem fennállásának 300. éves évfordulóján rendezték meg 

a VI. Nemzetközi Egyetemi Játékokat Budapesten, amelyet a Kormányzó nyitott meg 1935-

ben. 1965-ben a Népstadionban szervezték meg a IV. Nyári Universiadét, 2020-ban a  

Testnevelési Egyetemen tartják a hallgatói sport világfórumát, és 2024-ben Debrecen és 

Miskolc lesz az otthona az Európai Egyetemi Játékoknak. Mindezt a MEFS 2012-ben megújult 

vezetése által elkészített, és széles körben elfogadott Hajós Alfréd Terv alapján valósítják meg. 

A MEFS munkáját a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség, a FISU a legmagasabb 

kitüntetésével, a Jean Petitjean Díjjal ismerte el, amelyet elsőként a világon adományozott 

valamely sportszövetségnek. 

 

A MEFS jövőképe egy olyan egészséges társadalom, amely a tehetséges egyetemi sportolók 

tiszta, becsületes versenyeken elért sikereinek és a jövő értelmisége egészséges életmódjának 

példáin alapul „A ma bajnokai a jövő társadalmának vezetői” – ezt vallják a Sportszövetség 

vezetői. A MEFS célja, hogy a hallgatókból egészséges magyar értelmiségi váljon és elérje, 

hogy az egyetemisták zöme az Egészségügyi Világszervezet, a WHO ajánlásával összhangban 

komolyan sportoljon. Ennek része az ágazati sportnapok rendszere is, amelyek lassan 70 éve 

szolgálják az azonos szakmára készülők sportolását és közösséggé formálását.  

 

Gratulálok a MEFS több mint egy évszázados, a sportoló értelmiség együttműködésre és 

versenyzésre való neveléséért, egészségéért folytatott eredményes munkásságához! Ennek a 

feladatnak színvonalas teljesítésével méltán érdemelte ki a Magyar Örökség Díjat! 
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