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BESZÁMOLÓ 

a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete 2020. évi szakmai tevékenységéről 

 

A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete (TFSE) – a pandémia okozta nehézségek 

ellenére – egy rendkívül sikeres évet zárt. Az eredményes sportszakmai munka elismeréseként 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019-ben döntött arról, hogy a kiemelt 

sportegyesületek közé sorolja a TFSE-t. A státusszal járó állami támogatás, amely 2020-ban 

érkezett meg, de felhasználása a 2019-es és 2020-as évre vonatkozott, olyan fejlődést tett 

lehetővé, amelyre a korábbi 15-20 évben nem volt példa. Ez létszámnövekedésben és 

eredményességben (magasabb bajnoki osztályban indulás csapatsportágakban, kiemelt 

sportolói eredmények hazai és nemzetközi versenyeken, válogatott sportolók egyéni és 

csapatsportágakban) egyaránt tükröződik. A kiemelt egyesületi státusz és a megnövekedett 

feladatok strukturális változásokat is szükségessé tettek, amelyek 2020-ban sikeresen 

megvalósultak.  

 

2020-ban 27 szakosztályban közel 1.000 fő sportolt a TFSE színeiben. Sportcsapataink közül 

a női kosárlabda, női röplabda és a női futsal is a hazai első osztályban versenyez. A 

támogatás megalapozta, hogy a jövőben ez a szám bővüljön, hiszen több csapatunk is a 

másodosztály élmezőnyében szerepel.  

 

Célok, tevékenység: 

 

A Testnevelési Egyetem és a TFSE közös szakmai koncepciójának célja, hogy az egyetem 

megújuló képzési struktúrájában a legkiválóbb hallgatók szerezhessenek naprakész és 

piacképes tudást, és mellette az egyesület keretein belül, magas szinten végezhessék 

sporttevékenységüket.  

 

A TFSE másik fontos tevékenysége a szakmai gyakorlatok teljesítésében való részvétel. A 

Testnevelési Egyetem képzéseiben, a terület sajátosságiból adódóan, hangsúlyos a gyakorlati 



 

1123 Budapest, Alkotás u. 44. | Tel.: (1) 487-9289| E-mail: tfseiroda@tf.hu 

 

TFSE TFSE 
Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete 

TFSE 

rész. A megszerzett tudás értékét annak a gyakorlatban történő alkalmazásának képessége is 

adja. A TFSE-nek alapításától kezdve feladata és küldetése a hallgatók szakmai tudásának 

gyakorlati körülmények közötti elmélyítése. Ezek magas szakmai színvonalára garancia, hogy 

a Testnevelési Egyetem számos oktatója vesz részt a TFSE munkájában, több tanszékvezető 

szakosztályvezető is az egyesületben, vagy látja el az adott sportág szakmai irányítását. 

 

A kettős karrier támogatásaként a Testnevelési Egyetem hallgatói sportösztöndíjrendszert 

működtet, mely az intézményben tanuló és TFSE-ben sportoló fiatalok számára érhető el. 

Szintén ezen cél mentén működik az élsport-mentor program is. Küldetésünk szerint az 

egyetemi képzés és az élsport összeegyeztetése nemcsak lehetőség, hanem szükséges is. 

 

A TFSE ezen felül ellátja az intézményi sportiroda feladatait is, melynek keretein belül 

sportolási lehetőséget biztosít az egyetem dolgozói részére, valamint részt vesz a hallgatói 

szabadidős sportprogramok szervezésében. Az egyetemi versenysport is kiemelt szerepet kap, 

hiszen a Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokságokban (MEFOB) történő részvétel 

szervezése mellett az egyetemi sport nemzetközi szervezetei (FISU, EUSA) gondozásában 

lebonyolításra kerülő versenyekkel kapcsolatos koordinációt is ellátja a klub. Ez a 

tevékenység csökkent a leginkább 2020-ban, mert az események többsége a járványhelyzet 

miatt halasztva vagy törölve lett. 

 

Eredmények, pandémia hatása és kezelése: 

 

A 2020-as évre nagymértékben rányomta a bélyegét a pandémia, azonban így is elmondhatjuk 

jelentős eredményeket sikerült elérni. A bajnokságok kényszerű tavaszi befejezésekor a TFSE 

női kosárlabda csapata európai kupaszereplést érő pozícióban, a női futsal csapat az első 

osztály bajnoki címének kapujában várta a folytatást. A női NBI-es röplabda csapat a felsőház 

rájátszásának küzdelmeit várta, férfi futsal és nagypályás labdarúgó csapatunk az első 

osztályba, illetve a BLSZ I. osztályba történő feljutás legfőbb várományosaként fejezte be a 

bajnokságot. 
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Sportág Bajnoki osztály 2019/2020 helyezés* 2020/2021 helyezés** 

Női kosárlabda NB I/A 6. 7. 

Női futsal NB I. 1. 2. 

Férfi futsal NB II. 1. 1. 

Női röplabda NB I. 4. 2. 

Férfi röplabda NB II. 4. 2. 

*A bajnokság veszélyhelyzet miatti befejezettnek nyilvánítása időpontjában. 

**Aktuális (2021. március 16.) állapot. 

 

A járványhelyzet kezelésében is jól teljesített a klub, hiszen a körülményekhez képest a 

szabályok megfelelő betartásának köszönhetően sikerült alacsonyan tartani az igazolt 

fertőzöttek arányát. Fertőzésgyanús esetekben azonnal a kormányzati szabályozásnak és a 

szövetségi protokolloknak megfelelően gondoskodtunk az elkülönítésről és a tesztelésekről. 

Sajnos minden igyekezetünk ellenére is tapasztalható volt lemorzsolódás a sportolók 

tekintetében, melyben főleg az egyéni sportágak voltak érintettek. Itt a versenyeket legtöbb 

esetben elhalasztották vagy meg sem rendezték. Bízunk benne, hogy a járványhelyzet 

megszűnése után sikerül visszacsábítani versenyzőinket. Az átmeneti időszakban ahol az 

edzéstartás ellehetetlenült a körülmények miatt, a legtöbb esetben online foglalkozások 

tartásával igyekeztünk fenntartani az érdeklődést és a lelkesedést. 

 

Állami támogatás felhasználása: 

 

A 220 millió Ft-os támogatást a 2019-2020-as időszakra vonatkozóan használhatta fel az 

egyesület, mely elsősorban a kiemelt bajnokságokban induló csapatsportágak finanszírozását 

tette lehetővé, valamint további 11 szakosztály részesült összesen 10 millió Ft egyedi 

támogatásban, melyet a TFSE elnöksége hagyott jóvá. A támogatás legnagyobb részét 

szakemberek személyi jellegű ráfordításaira, sportolói ösztöndíjakra, bérleti díjakra, 

versenyeztetési költségekre és egyéb, szövetségi forrásból nem finanszírozható tételekre, 

valamint gépjármű beszerzések, illetve építési beruházás önrészére fordítottuk. 
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Rendkívül fontos, hogy a következő években is megtarthassuk ezt a státuszt, és az ezzel járó 

támogatást hatékonyan felhasználva tudjuk tovább emelni a sportszakmai teljesítmény 

színvonalát. 

 

Szervezeti, működési változások:  

 

Módosult az egyesület alapszabálya és új ügyvezető került kinevezésre, aki képviseleti joggal 

felruházva, a munkáltatói jogkör gyakorlójaként vezeti a klub operatív működését. 

 

A támogatások hatékonyabb felhasználásának érdekében a klubbal együttműködő TFSE 

Csapatsportok Kft. tulajdonosi szerkezete megváltoztatásra került, így könnyebben eleget tud 

tenni a szabályozások által támasztott követelményeknek. A szervezet továbbra is az első 

osztályú női röplabda és női futsal csapatok versenyeztetését látja el. 

 

A női kosárlabda csapat stabil első osztályú szereplése okán az egyesület az MTK Budapesttel 

közösen megalapította a TFSE-MTK Kosárlabda Kft-t, mely az NBI/A-s csapat 

versenyeztetési feladatait látja el. Ez az együttműködés garancia a hosszútávú sportszakmai 

sikerességre.  

 

Az egyesület tag- és tagdíjnyilvántartó rendszert vezetett be, melynek segítségével a 

szakosztályok adminisztratív feladatait tudtuk csökkenteni, egyszerűsíteni és átláthatóvá 

tenni. Az egyesületi tag- és tanfolyami díjak befizetése egy mindenki által könnyen 

használható online nyilvántartó rendszeren keresztül történhet bankkártyával vagy átutalással. 

Az új rendszer bevezetési időszakára és a nehéz körülményekre való tekintettel az egyesület 

vezetése a központi TFSE tagdíj összegének felhasználását is a szakosztályok rendelkezésére 

bocsátotta. 

 

Elmondható, hogy a TFSE sportolóinak az egyes szakosztályok (932 fő) és a központi 

nyilvántartás (909 fő) szerinti adatai között minimális az eltérés, a TFSE sportolóinak a 

többsége beregisztrált a tagnyilvántartó rendszerbe és tagdíjat fizet.   
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Tagnyilvántartó rendszerben regisztrált TFSE sportolók 

TAGNYILVÁNTARTÓ 

SZERINT* 
Felnőtt Ebből TF-es 

(ebből egyéb 

egyetemi) 
Utánpótlás Ebből TF-es 

(ebből egyéb 

egyetemi) 
Összesen 

Tagdíjat fizetők 

száma (összes) 
331 160 30 578 50 17 909 

Ebből verseny-

engedélyes sportoló 
266 124 24 522 50 17 788 

Ebből válogatott 

versenyző 
14 1 1 4 0 0 18 

*2021. március 16-i adatok alapján 

 

A TFSE minden működő szakosztályával külön egyeztetett a megújult szerkezetű vezetőség a 

jövőbeni tervekről és elképzelésekről. A korábbiakhoz képest jelentős előrelépés, hogy a 

pályázati lehetőségekben és a szervezeti egységek munkájában egyesületi szintű gondolkodás 

jellemzi működésünket, mely új távlati célokat nyithat meg a klub működésében. 

 

Az egyetemi kampuszfejlesztés eredményeként az egyesület beköltözhetett a felújításon 

átesett K2-es épület második emeletén kialakított irodákba. A megújult körülmények között 

az adminisztratív háttérmunka a modern kor követelményeinek megfelelően folyhat és 

szolgálhatja ki a TFSE szakmai tevékenységét. 

 

Sportinfrastruktúra fejlesztés: 

 

A kampuszfejlesztésben a TFSE is részt vállal, hiszen a korábban megkezdett projektek közül 

a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Testnevelési Egyetem és a TFSE együttműködésének 

eredményeként megtörtént a műszaki átadás-átvétele a velencei központban található kis 

műfüves labdarúgó pályának (beruházás értéke: 34.060.101 Ft). A jövőben folytatódnak a 

beruházások a velencei strandsport pálya építésével (beruházás értéke: 45.576.671 Ft). 

Valamennyi beruházás a TFSE Tao programjában szerepel, 70 %-os támogatási intenzitással, 

amelyhez a Testnevelési Egyetem biztosította a 30 % önerőt. Előkészítés alatt van jelenleg és 

hasonló konstrukcióban valósulna meg egy mobil röplabda csarnok építése 250.000.000 Ft 

értékben, amely először a Testnevelési Egyetem központi kampuszán épülne meg – 
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kiszolgálva az oktatást és a TFSE több szakosztályát a kampuszfejlesztés alatti időszakban –, 

majd átkerülne a velencei Vízisport és Rekreációs Központba. A TFSE 2021/2022-es Tao 

programja keretében, az egyetem vezetésével egyezteve, pályázatot nyújtott be egy futsal 

csarnok építésére szintén velencei helyszínnel, amelynek az elbírálása folyamatban van. 

 

A Testnevelési Egyetem támogatása: 

 

A gazdálkodás tekintetében a minisztériumi támogatáson felül meghatározó a Testnevelési 

Egyetem által biztosított forrás, mely a két szervezet fő együttműködési területeiből adódóan 

a szakmai gyakorlatokban és az egyetemi sporttal összefüggő közfeladatokban történő 

közreműködésre meghatározott szolgáltatási díjat jelenti. A megállapodásokban foglaltak 

ellenértékeként az egyetem 25 millió Ft díjat fizetett a klub részére. Az egyetem ezen felül a 

TFSE-vel kötött együttműködési keretszerződés alapján az egyetem kampuszán található 

létesítmények ingyenes vagy kedvezményes biztosításával, valamint a sportolók részére a 

sportösztöndíj rendszerén keresztüli támogatásával segítette és folyamatosan segíti az 

egyesület munkáját. 

 

Az egyes szakosztályok tevékenységéről készített beszámolót az 1. számú melléklet 

tartalmazza. Fentiek alapján összességében elmondható, hogy a TFSE 2020-ban minden 

tekintetben eredményes esztendőt zárt, ezért kérjük a Testnevelési Egyetem Szenátusát a 

TFSE szakmai beszámolójának az elfogadására.  

 

Budapest, 2021. március 16. 

 

 

Németh Lajos Rakaczki Zoltán 

elnök ügyvezető 

 


