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A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sikeres évet tudhat maga mögött, mind
szakmai mind pedig gazdasági tekintetben. Továbbra is elsődlegesen az egyetem és a
hallgatóság érdekeit szem előtt tartva végzi működését az egyesület, ennek megfelelően a
Testnevelési Egyetem kampuszfejlesztésével és a képzés tartalmi megújításával párhuzamosan
nálunk is megindultak a különböző folyamatok, melyek az előrelépést szolgálják minden
tekintetben.
Az egyesület mindig kész kölcsönösen előnyös együttműködések kialakítására, illetve
folyamatosan keresi is a lehetőségeket az előrelépéshez. A 2016-os évben sikerült az
egyetemmel lévő megállapodást új szintre emelni, ennek megfelelően közösen meghatározásra
került a csapatsportágak leendő versenyzési szintje. Kosárlabda, kézilabda, labdarúgás,
röplabda és futsal sportágakban a cél a közeljövőben a másodosztály élmezőnyébe tartozni,
ennek

megfelelően

a

szakemberállomány

fejlesztése

megkezdődött.

Sajnos

a

létesítményhelyzet egyelőre nem teszi lehetővé az edzéslehetőségek bővítését és ez
valószínűleg a következő időszakban sem fog javulni. A sportolók toborzása is megkezdődött,
melyhez hatalmas segítséget nyújt a szeptemberben elindult spotösztöndíj program, amelyet a
Testnevelési Egyetem biztosít a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó, TFSE-ben sportoló
hallgatók részére.
A VASAS SC-vel kötött háromoldalú megállapodás, melynek tartalma szakosztályonként a
helyi igényeknek megfelelően igazodik, nagy lehetőségeket hordoz magában mindegyik fél
részéről.
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. Az egyesület immár második évben látja el az egyetemi sportirodai
feladatokat is, melynek köszönhetően kiváló kapcsolat alakult ki a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetséggel és a többi felsőoktatási intézménnyel a sport területén is. A MEFOB
versenyek pedig szakmailag és pénzügyileg is tanszéki hatáskörből a sportirodához kerültek.
Külön öröm, hogy az egyetem és az egyesület sportolói immár nemzetközi versenyekre is
eljuthatnak az erre kiírt pályázatnak köszönhetően. 2016 nyarán a Horvátországban
megrendezésre került Európai Egyetemi Játékokon számos sportoló képviselte a TF-et.
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.
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.
Összességében elmondható, hogy sokat léptünk előre a 2016-os évben. A megnövekedett
feladatokhoz és a források növekedéséhez nagyobb felelősség is társul, melyhez a jövőben
elengedhetetlen lesz a humán erőforrás bővítése. Bízunk benne, hogy ha a kijelölt úton
haladunk tovább, akkor elérhetjük kitűzött céljainkat annak érdekében, hogy az Egyetem és az
Egyesület múltjához méltó módon bástyája legyünk a honi egyetemi sportnak.

Budapest, 2017. május 5.

Dr. Sós Csaba s.k.
elnök
Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

