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A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete (TFSE) közhasznú szervezet. Jelen
dokumentum a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó, a Fővárosi Törvényszék részére
megküldendő jelentés része, melyet az egyesület küldött-közgyűlésének el kell fogadnia.
A szervezet adatai:
Név: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete
Rövidített név: TFSE
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Törvényes képviselő: Dr. Sós Csaba, elnök
Az egyesület tisztségviselői:
Dr. Sós Csaba, elnök
Dr. Sterbenz Tamás, alelnök
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:
Czipné Rideg Erika (elnök)
Kis Judit
Jelölő bizottság:
Dr. Zsoldos Róbert
Szájer Péter
Dr. Gyimes Zsolt

Az elnökség és a felügyelő, illetve jelölő bizottság összetételében a korábbi évhez képest
személyi változás nem történt.
Szakosztályok:
Atlétika, Aerobic, Birkózó, Búvár, Crossfit, Futsal, Jégkorong, Judo, Kajak-kenu, Kézilabda,
Kosárlabda, Korfball, Labdarúgó, Röplabda, Torna, Tenisz, Úszás, Vívó
A 2014-es év legnagyobb változása szeptember 1-jén történt, amikor is a Testnevelési
Egyetem, mint önálló felsőoktatási intézmény megalakult. Korábban az intézmény hosszú
időn keresztül a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karaként működött,
mely rendkívül sok problémát vetett fel minden területen. A legnagyobb kérdés, ami az
egyesületet is érintette a finanszírozás, illetve a TF-TFSE együttműködés.
A TF önállóságával ezek a problémák más kontextusba helyeződtek át, hiszen a korábbiakhoz
képest teljes költségvetési kontrollt gyakorol az egyetem vezetése. November 15. óta, Dr.
Genzwein Ferenc látja el az intézmény kancellári teendőit. Egy hónappal később, december
17-től pedig Mocsai Lajos vehette át rektori kinevezését. Az új vezetőség hamar biztosította
az egyesületet támogató és segítő szándékáról, így az együttműködés továbbra is biztosított.
A TFSE elsődleges feladata továbbra is az egyetem hallgatóinak sportági és sportszakmai
gyakorlati színterének biztosítása. Minden szakhoz (testnevelő-edző, rekreáció és
egészségfejlesztés, sportszervező, humánkineziológia) a kapcsolódó ismeretek gyakorlatban
történő elsajátításának lehetősége az, amit biztosítani kell az egyesület működésén keresztül.
Ezen kívül a hallgatók rendkívül magas százaléka látogatja a különböző szakosztályok
edzéseit, akár szabadidősport, akár versenysport jelleggel.
A TFSE az egész felsőoktatási sportélet meghatározó tagja, 18 szakosztályával az ország
második legnagyobb sportegyesülete. Több sportágban rendeztünk MEFOB döntőt, illetve
számos versenyzőnk ért el országos és nemzetközi szinten is dobogós helyezéseket. Több
csapatunk és sportolónk a közvetlen élvonalban versenyez. Az ehhez kapcsolódó szakmai
munka biztosítja azt a minőséget, melyet az egyesületnek a továbbiakban is képviselnie kell.
Az eredményekre történő építkezés, illetve az egyesületen belüli nagyobb átláthatóság
biztosítása mellett meg kell keresni a jövőben azokat a pontokat, ahol a szakmai feladatok
ellátása módszertani egyesületi működés szintjére emelkedhet.
Az elnökség határozott célja, hogy a jövőben még inkább a hallgatókra építve kívánjon
előrelépni és a remek fiatal szakemberek tudását kiaknázva építse ki azt a rendszert, mely
magas színvonalon, hosszútávon működtethető.
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