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Tisztelt Szövetségi Vezetők! Kedves Kollégák! 

 

A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) közzétette a 2020. évi Egyetemi Világbajnokságok (EVB) 

helyszíneit és időpontjait (mellékelve). Kérjük, hogy sportága részvételi szándékát és terveit a mellékelt 

adatlapon juttassa el a MEFS Irodába legkésőbb 2019. október 11-ig. 

 

A 2019. évi Universiadékon elért eredmények reményt adnak arra, hogy legkiválóbb egyetemi sportolóink a 

jövő évi nemzetközi egyetemi sporteseményeken ismét bizonyíthassák tehetségüket, képességeiket. A MEFS-

en keresztül központi állami forrásból finanszírozott nemzetközi szereplések – az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (EMMI) Sportért Felelős Államtitkárságával és a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB) 

egyeztetett – célja elsődlegesen dobogós, másrészt döntős (IV-VI.) helyezések elérése. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Thomas Bach, és Oleg Matytsin 

FISU elnök közös megegyezése alapján, a versenyeken azok az 1995. január 1. és 2002. december 31. között 

született magyar állampolgárságú sportolók vehetnek részt, akik valamely felsőoktatási intézmény hallgatói, 

vagy diplomájukat 2019-ben (vagy a versenyt megelőzően 2020-ban) szerezték. 

 

A korábbi évekhez hasonlóan, kérjük, hogy az előzetes részvételi szándékot és tervezett feladatokat a mellékelt 

adatlapon 2019. október 11-ig jelezze a MEFS iroda részére, a szövetség eseménynaptárában a sportág 

Egyetemi Világbajnokságát szerepeltesse, a kiválasztással, felkészüléssel és részvétellel kapcsolatos 

feladatokat tervezze. 

 

A nevezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat minden esetben a MEFS iroda látja el. A részvétel 

finanszírozása a MEFS elnökség döntése értelmében (hasonlóan a 2019. évi Universiadékhoz) az alábbi elvek 

figyelembe vételével tervezhető: 

- a sportág és a MOB vezetésével folytatott szakmai egyeztetések alapján éremszerzésre esélyes 

versenyzők és a részvételhez minimálisan szükséges edzők, szakemberek költségeit teljes egészében 

a MEFS finanszírozza; 

- a MEFS forrásaitól függően a további várható pontszerző (IV-VI.) helyezések esetén a MEFS és a 

szövetség közös finanszírozására van lehetőség; 

- ezen felüli versenyzők részvétele – a sportszövetség szakmai indoklása alapján – egyéb forrásból 

történő finanszírozással tervezhető. 

 

A 2019. évi Universiadék esetében bevált módszerhez hasonlóan – az EMMI-vel egyeztetve – javasoljuk, hogy 

a kiemelt látvány-csapatsportágak lehetőség szerint a TAO támogatásokból, kiemelt sportágak pedig a kiemelt 

állami támogatásokból (KSF) finanszírozzák a részvételt.  

 

Az érmes helyezést elérő versenyzők 2020 novemberében „Az Év Egyetemi Sportolója” díjban részesülnek. 

 

Bízunk benne, hogy az idei évhez hasonlóan 2020 is a magyar egyetemi sport sikeres éve lesz, amelynek 

eléréséhez számítunk együttműködésükre! 

 

Budapest, 2019. szeptember 10. 
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