Szakmai beszámoló a közhasznúsági jelentéshez kapcsolódóan
A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete (TFSE) közhasznú szervezet, 2001. dec.29én vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság 61.PK.613308/1 nyilvántartási számon.
Az egyesület az egyetemmel egyidős, 1925-ben alakult.
2009. novemberében megtartott Tisztújító Közgyűlés óta az elnökség létszáma és tagsága
nem változott. Dr. Hamar Pál – elnök, Dr. Molnár Sándor – ügyvezető elnök.
Tagok: Dr. Barna Tibor, Dr. Sós Csaba, Dr. Hamza István, Szalma László, Pálinkás József,
Dr. Tóth Miklós, Bagyinszki Gyula, Berkes Márton, Vágó Levente.
Felügyelő Bizottság elnöke: Németh Lajos, tagjai: Darmos Istvánné és Pári Sándor.
(2013. márciusában Dr. Hamar Pált Dr. Sós Csaba váltotta az elnöki poszton).
Egyesületünk elnökségének feladata, hogy folyamatosan értékelje az előző Közgyűlések óta
eltelt időszak munkáját, rávilágítson a fennálló problémákra és tegyen javaslatot a felmerült
hiányosságok megoldására, a Semmelweis Egyetem Testnevelési-és Sporttudományi Kar (TF)
vezetésének elképzeléseit figyelembe véve.
Az elnökség úgy gondolja, hogy az egyesületre mint szakmai műhelyre szüksége van a
TF-nek és azt fejleszteni szükséges nehéz gazdasági körülmények között is.
Közös érdekük, hogy elméletileg és gyakorlatilag jól felkészült tanárok és edzők kerüljenek ki
a Karról. Az egyesületben 17 szakosztály működik, a legtöbb női és férfi szakágban.
A TFSE-ben sportoló hallgatói létszám 546 fő, ebből hallgató 283 fő, edzői létszám 20 fő,
akiket megbízási jogviszony keretében alkalmazunk a könyvelővel együtt.
Az egyesület a kitűzött cél megvalósítására törekszik, biztosítja a sportszakmai gyakorlatok
teljesítésének feltételeit és néhány sportágban – cselgáncs, atlétika, kosárlabda, röplabda jelentős minőségi előrelépés történt az elmúlt évek során.
Az egyesület története során teljesítette a Testnevelési Főiskola, később Egyetem által rábízott
feladatokat. A magyar sportéletben a TFSE jelentős szerepet játszik.
Az elért sporteredmények és az egyesületben dolgozó szakemberek sikerei is elismertté tették
egyesületünket. A TFSE alapvető feladata megalakulása óta az volt, hogy a TF hallgatói
számára szakosztályaiban biztosítsa a sportszakmai műhelymunkát.
Az egyesület működésének kulcskérdése azon szakosztályok megerősítése, amelyek
szükségesek a Kar céljainak megvalósításához.
A röplabda, kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, atlétika, aerobic, úszás, torna, cselgáncs,
birkózás szakosztályokat az egyesület kiemelt szakosztálynak tekinti, amelyeket mind az
iskolai testnevelés, mind a versenysport magyarországi elterjedtsége miatt tartunk fontosnak
és ezen sportágak részére a létesítmény feltételeink is alapvetően adottak.
Az előrelépés feltétele, hogy ezekben a szakosztályokban gondoskodni kell a megfelelő
személyi feltételekről és a megfelelő kommunikációs csatornáról. Sajnos a szakosztályok és
az egyesület közti együttműködés nem megfelelő. Pontos eredmények, szakosztályi névsor,
taglétszám és egyéb szakosztályt érintő adatok nem állnak az egyesület rendelkezésére, vagy
csak hiányosan, felületesen. A tagdíj befizetésre a legtöbb szakosztály nem fordít gondot,
vagy be sem fizeti. Nagy gondot okoz a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, mivel a
Tanulmányi Osztály ilyen irányú segítségét elvesztettük.
A határidőre leadandó információs szolgáltatási kötelezettségnek nagy részben csak felébenharmadában tudunk eleget tenni, mivel a bekért adatokat nem kapjuk meg, vagy csak a
határidőt követően.

Az egyesület azon dolgozik, hogy biztosítsa a Kar hallgatóinak sportolási lehetőségét.
A TF és a TFSE között létre jött egy éves együttműködési megállapodás, mely 7,5 millió Ft
támogatást biztosított egyesületünk részére.
Az egyesület a korábbi években elvesztette a lehetőséget, bevételi forrásait a TF-en keresztül
(pl. a termek szabad kapacitását értékesítse, stb.), így jelentős bevételtől esett el. A pályázatok
és a pályázati támogatások egyre csökkennek, illetve már alig vannak. Mindezek
következtében az egyesület nehéz anyagi körülmények között van, ennek ellenére a 2012.
évben a szakosztályok költségeit nagyrészt fedezni tudta, köszönhetően a nagyobb összegű
MOB támogatásnak.
A Kar „Jó tanuló, jó sportoló” versenyszabályzatára a hallgatóknak pályázatot kell
benyújtaniuk a TFSE-be a kiírásban megjelölt határidőig a tanulmányi eredményeik és a
sporteredményeik alapján. A díjak – pénzjutalom - az első 3 helyezett hallgatónak (külön női
és férfi kategóriában évente) Kari Tanács ülésen kerültek átadásra. Horváth Tímea, Volák
Adrienn és Zoltay Fruzsina, valamint Schön Martin, Kun-Szabó Balázs és Gyüszi Dávid
részesült helyezésben.
A TFSE gazdasági helyzete:
Az egyesület gazdálkodása az érvényben lévő Számviteli Törvény és könyvvezetési előírások
alapján történik.
A pályázatok és egyéb támogatások esetében további problémát jelent, hogy a szükséges
önrészt nem tudjuk egyszerűen biztosítani.
Több éve megszűnt az önkormányzati támogatás, mely több millió Ft kiesést eredményez
évente, egyre kevesebb és kisebb összegű pályázati lehetőségek adódnak, valamint a TF-től
kapott támogatás is nagyon kevés a kezdeti időszakhoz képest.
Törekvéseink ellenére az utóbbi években a TF-fel történő együttműködés nem valósul meg,
vagy csak igen kis mértékben.
Együttműködési megállapodás a két szervezet között ha létrejön is, nem tudunk alapozni az
együttműködés hatékonyságára.
A szervezetek által sportegyesületek részére átutalható társasági adó lehetőségünk nagyban
hozzájárult, hogy a látvány csapatsportágak működése kedvezőbb helyzetű legyen.
Az egyesület korábbi években 20-25 m Ft-os évi költségvetése mára a TAO-nak
köszönhetően többszörösére emelkedett, mely jelentős mértékben hozzájárult az egyesület
TAO-ban érintett szakosztályainak eredményes működéséhez.
Ez nagymértékben tehermentesítette az egyesület fő számlájáról történő kifizetéseit, azonban
az önrész biztosítása nagyon nagy problémát jelent. A 2011. évben ezt a MOB támogatás
előlegéből tudtuk megoldani.
Mindemellett meg kell említeni, hogy az egyesületben nincs apparátus, a TAO-hoz és egyéb
támogatásokhoz tartozó adminisztrációs és pénzügyi beszámolókat igen nehezen tudjuk
naprakészen és a határidőket figyelembe véve maradéktalanul tartani.
Az elszámolásoknak minden esetben hiánytalannak, pontosnak és hibátlannak kell lenniük
ahhoz, hogy azt a támogató szervezet elfogadja és ennek következtében az ehhez tartozó
banki inkasszót levegye a vállunkról.
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Az egyesületnek - Alapszabálya szerint - minden év május 31-ig Közgyűlés előtt számot kell
adnia az előző év gazdasági teljesítményéről.
Az elmúlt évek során a gazdálkodás több problémát okozott, ennek ellenére szakosztályaink
működését ha sok esetben szűkösen is, de sikerült biztosítani.

További feladatok:
-

az egyesület elnöksége és a szakosztályok munkájának, elsősorban szervezettségének
javítása
személyi feltételek megoldása
pénzforrások biztosítása
a TAO-hoz kapcsolódó önrész biztosítására meg kell találni a forrásokat
további jó együttműködést kell kialakítani a Minisztériummal, a MOB-bal, a Sportági
Szakszövetségekkel, támogató cégekkel
a tagdíj befizetések ellenőrzésének megoldása
edzőtáborok biztosítása
az egyesület honlapjának kialakítása, kezelése

Dr. Molnár Sándor
TFSE ügyvezető elnöke

Budapest, 2012-04-28.

