Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesületének
2015-ös szakmai beszámolója

A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete közhasznú jogállású szervezet. Jelen
dokumentum a Fővárosi Törvényszék számára megküldendő beszámoló melléklete, melyet az
Egyesület küldöttgyűlése fogad el.
A szervezet adatai:
Név: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete (TFSE)
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Törvényes képviselő: Dr. Sós Csaba, elnök
Az egyesület tisztségviselői:
Dr. Sós Csaba, elnök
Dr. Géczi Gábor, alelnök (időközben lemondott tisztségéről)
Dr. Hamza István, elnökségi tag
Inczeffy Zsombor (hallgató), elnökségi tag
Katus Tamás, elnökségi tag
Dr. Németh Endre, elnökségi tag
Németh Lajos, elnökségi tag
Szalma László, elnökségi tag
Tóth Levente (hallgató), elnökségi tag
Felügyelő bizottság:
Torda Melinda, elnök (időközben benyújtotta lemondását)
Czipné Rideg Erika, bizottsági tag
Kis Judit, bizottsági tag
Jelölő bizottság:
Dr. Zsoldos Róbert, bizottsági tag
Dr. Gyimes Zsolt, bizottsági tag

Szájer Péter, bizottsági tag

Az Egyesület újabb sikeres évet tudhat maga mögött több szempontból is. Hosszú út áll még
előttünk, hiszen elsősorban az Egyetem érdekeit szolgálva alakítjuk működésünket és a
megújulás folyamata miatt sok esetben nem teljesen egyértelmű az irány.
Az elmúlt évben az Egyetemmel való kapcsolatunk a korábbinál is szorosabbra fűztük, hiszen
megszületett a TF és a TFSE közti megállapodás, melyet a szenátus is elfogadott, valamint
Közszolgáltatási szerződés tisztázta az Egyesület támogatásának kérdését. Megkezdődtek az
egyeztetések azzal kapcsolatban, hogy a TFSE különböző szakosztályai milyen fejlesztési
tervvel kívánnak élni a 2018-as évig. Ez legfőképp az öt fő csapatsportágra (kosárlabda,
kézilabda, labdarúgás, röplabda és futsal) koncentrál, illetve a későbbiekben hasonló
koncepció kialakítása szükséges az egyéni sportágak tekintetében is.
A legtöbb sportágban hozzájárultunk az Egyetem színeiben versenyző sportolók részvételéhez
a különböző MEFOB versenyeken, illetve több sportágban rendezőként is helyt állt a TFSE az
Egyetemmel karöltve.
Évről-évre jelentősen nő az Egyesület költségvetése elsősorban a TAO és Sportágfejlesztési
pályázatoknak köszönhetően. Az elmúlt évben TAO támogatásban részesült a kosárlabda,
kézilabda és futsal szakosztály is. Sportágfejlesztési támogatást kapott az atlétika, a birkózó, a
judo, a torna, a röplabda, az úszás és a vívó szakosztály is. Ezen kívül több egyéb, a MEFS
által kiírt felsőoktatási intézmények sportegyesületei részére kiírt pályázaton is részt vettünk
és részesültünk támogatásban. Ezek elsősorban működési jellegű támogatások, a jövőben
szeretnénk elérni azt, hogy az egyesület nagyobb tartalékkal rendelkezzen, így a napi
működés biztonságos háttérrel működhet.
Hatalmas eredményként könyveljük el, hogy az Egyetem a TFSE javaslatára elfogadta azt az
előterjesztést, miszerint a kiemelkedő eredményekkel rendelkező, az Egyesület színeiben
versenyző sportolók ösztöndíjban részesülhetnek majd. Ennek tervezett bevezetése a
következő tanév kezdete, részletei kidolgozás alatt vannak. Reméljük, hogy ezen a vonalon
tovább tudunk lépni a későbbiekben, így a TF-en tanuló magasabb, vagy azonos osztályban
szereplő sportolóknak is meg tudjuk teremteni azokat a feltételeket, melyek mellett a TFSEben képzelik el pályafutásukat egyetemi éveik alatt és akár a későbbiekben is.

Az Egyesület céljai továbbra sem változtak abban a tekintetben, hogy a Testnevelési Egyetem
képzésének kiegészítő gyakorlati helyszínként funkcionáljon. Minden szakon lehetőséget
kínálunk a sportági és sportszakmai gyakorlatok elvégzésére és szeretnénk minél több
hallgatót bevonni a közvetlen működésbe is. Szerencsére ez a szám évről-évre magasabb.
Nem mehetünk el szó nélkül a hallgatók és dolgozók szabadidősportjának támogatása mellett
sem, ebbe a mintába illik az is, hogy egy új, innovatív kezdeményezést támogatott az
Egyesület a Teqball szakosztály megalapításával. A jövőben is szeretnénk a hasonló ötleteket
a megvalósulás szintjére segíteni.
Összességében elmondható, hogy sokat léptünk előre a 2015-ös évben. A megnövekedett
feladatokhoz sok esetben sokkal világosabb ügyrendeket kell hozzárendelni, illetve meg kell
vizsgálni a szakosztályok humán erőforrásának kérdését. Bízunk benne, hogy ha a kijelölt
úton haladunk tovább, akkor elérhetjük kitűzött céljainkat annak érdekében, hogy az Egyetem
és az Egyesület történelméhez méltó módon bástyája legyünk a honi egyetemi sportnak.
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