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A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete (TFSE) története egyik legsikeresebb évét 

zárta 2021-ben. 2019-ben még csak eseti jelleggel kapott állami támogatást a TFSE 

sportszakmai feladatainak ellátására, azonban a 1291/2021. (V.20) Kormányhatározat már a 

TFSE-t is a kiemelt sportegyesületek közé sorolta, a státusszal járó állami támogatás pedig 

olyan fejlődést tett lehetővé, amelyre a korábbi 30 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 

már 2020-ban megkezdődtek és 2021-ben sikeresen befejeződtek. 

 

Jelenleg 26 szakosztályban közel 1.100 fő sportol a TFSE színeiben. Sportcsapataink közül a 

női kosárlabda, a női futsal és a női röplabda már a 2020/2021-es szezonban is az NB I-ben 

versenyeztett  (röplabdában az NB I. az élvonal alsó házát jelenti). Ehhez csatlakozott a 

2021/2022-es szezontól a férfi futsal csapat is, így elmondhatjuk, hogy 2021-ben összesen 

négy NBI-es csapatot versenyeztetett a TFSE. Az NB I-et jelenleg is vezető női röplabda 

csapatunk mellett több, alacsonyabb osztályban szereplő alakulatunk is esélyes a feljutásra: az 

NB II-es férfi röplabda csapat, az NB II-es női kézilabda csapat és a BLSZ II-es férfi 

labdarúgó csapat is előreláthatólag egy osztállyal magasabb szinten kezdheti meg a következő 

szezont, amennyiben az ehhez szükséges anyagi és létesítmény feltételek rendelkezésre 

fognak állni.  
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Célok, tevékenység: 

 

A TF 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 TF 

képzésein, a terület sajátosságiból adódóan, hangsúlyos a gyakorlati 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 az 

egyetem számos kiváló 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 TF 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 2021-ben ellátta, 2022-től pedig szakmailag koordinálja 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. Ezen a területen nagymértékű fejlődést várunk, 

hiszen 2022-ben nem csak a sportiroda stábja kerül bővítésre, hanem a 2022-es Európai 

Egyetemi Játékokon az előzetesen leadott nevezések alapján kb. 140 fős delegáció fog részt 

venni, mely a valaha volt legnagyobb létszám. Kiemelt sikernek tartjuk továbbá, hogy a klub 
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gondozásában elkészült egyetemi pályázat 2021. év végén elnyerte a 2025. évi Röplabda 

Egyetemi Európa-bajnokság megrendezésének jogát, így a TF és a TFSE alapításának 100. 

évfordulóját többek között az egyetem történetének legnagyobb nemzetközi sporteseményével 

tudjuk majd ünnepelni, ezzel is emelve a centenáriumi év rangját, hangsúlyozva annak 

jelentőségét. 

 

Eredmények, pandémia hatása és kezelése: 

 

A 2021-es évben már a mindennapok szervezési feladatinak része volt a vírushelyzet által 

támasztott kihívások kezelése. A bajnokságok szerencsére a legtöbb sportágban és 

korosztályban már folyamatosan zajlottak, azonban a mérkőzéshalasztások és a járványügyi 

protokollok dinamikus változása így is jelentősen megnehezítette az operatív működést. 

Fontos megemlíteni, hogy a nehezen kiszámítható helyzet és a lemorzsolódás ellenére a 

tagság összlétszáma növekedni tudott, illetve számos olyan eredmény született, mely 

korszakos sikernek számít, elég csak Ekler Luca paralimpiai bajnoki címére gondolni.  

 

A TFSE csapatai és sportolói által elért eredmények a teljesség igénye nélkül: 

 

Csapatsportágak (2020/2021): 

 

- Női kosárlabda: NB I 8. hely, Amatőr NB I piros csoport 3. hely, Amatőr NB I zöld 

csoport 1. hely, egyetemi bajnokság 1. hely, egyetemi 3x3 bajnokság 1. hely; 

- Férfi kosárlabda: NB II 2. hely, egyetemi bajnokság 5. hely, egyetemi 3x3 bajnokság 

3. hely; 

- Női futsal: NB I 4. hely, egyetemi bajnokság 2. hely; 

- Férfi futsal: NB II 1. hely (feljutás az NB I-be); 

- Női röplabda: NB I 2. hely, egyetemi bajnokság 1. hely; 

- Férfi röplabda: NB II 2. hely, egyetemi bajnokság 2. hely; 

- Női kézilabda: NB II 10. hely, egyetemi bajnokság 1. hely; 

- Férfi kézilabda: NB II 10. hely, egyetemi bajnokság 1. hely; 
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- Férfi labdarúgás: BLSZ II 3. hely. 

 

Csapatsportágak (2021/2022):  

A bajnokságok még zajlanak, de részeredményként elmondható, hogy az NB I-es női 

kosárlabda csapat immáron három egymást követő alkalommal jutott be a play off-ba, az NB 

I-es női és NB II-es férfi röplabda csapataink, illetve nagypályás labdarúgó csapatunk pedig 

vezetik a bajnokságot.   

 

Egyéni sportágak (2021): 

- Ekler Luca (atlétika, távolugrás) – paralimpiai bajnok; 

- Józsa Levente (taekwondo, 68 kg) – OB 1. hely; 

- Bartáky Marcell (birkózás, 97 kg) – U23 OB 2. hely; 

- Szakolczai Fédra (funkcionális fitnesz) – IF3 Világkupa 1. hely és OB 1. hely; 

- Bajkor Fanni és Tóth Mercédesz (cheerleading, látványtánc) – EB 1. hely. 

 

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. A 

létszámbeli növekedés mellett az aktív szakosztályok száma is nőtt, hiszen a kajak-kenu és a 

tenisz is újraindult az egyesületben. A következő időszakban az úszás szakosztály is újra aktív 

lesz várhatóan. 

 

Állami támogatás felhasználása: 

 

A 220 millió Ft-os támogatás ugyan csak augusztusban került folyósításra, de a csapatok és a 

sportolók sikeressége jól mutatja az eredményes felhasználást. A támogatás elsősorban a 

kiemelt bajnokságokban induló csapatsportágak finanszírozását tette lehetővé, valamint 

további 14 szakosztály részesült összesen 13 millió Ft egyedi támogatásban, melyet a TFSE 

elnöksége hagyott jóvá. A támogatás legnagyobb részét szakemberek személyi jellegű 
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ráfordításaira, sportolói ösztöndíjakra, bérleti díjakra, versenyeztetési költségekre és egyéb, 

szövetségi forrásból nem finanszírozható tételekre fordítottuk. 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: 

 

Az új működési struktúra áthatotta az egyesület mindennapjait. Az alapító okirat és a 

gazdasági társaságok helyzetének rendezését követően minden szakosztállyal sikerült 

megállapodni a működési keretekről és mindenki eredményesen használja az egyesület által 

bevezetett tag- és tagdíjnyilvántartó rendszert is. 

 

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. 

 

Létszámkimutatás a szakosztályi adatszolgáltatás szerint (regisztrált tagok) 

 Felnőtt Ebből TF-es Utánpótlás Ebből TF-es Összesen 

Tagdíjat fizetők száma 

(összes) 
394 211 617 59 1011 

Ebből verseny-engedélyes 

sportoló 
364 187 578 59 942 

Ebből válogatott 

versenyző 
10 9 0 0 10 

 

Az egyetemi kampuszfejlesztés eredményeként az egyesület immár a felújításon átesett K2-es 

épület második emeletén kialakított irodákban működik. A megújult körülmények között az 

adminisztratív háttérmunka a modern kor követelményeinek megfelelően folyhat és 

szolgálhatja ki a TFSE szakmai tevékenységét. 
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Sportinfrastruktúra fejlesztés: 

 

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

a Magyar Labdarúgó Szövetség, az egyetem és a TFSE együttműködésének eredményeként 

már 2020. év végén megtörtént a műszaki átadás-átvétele a velencei központban található kis 

műfüves labdarúgó pályának (beruházás értéke: 34.060.101 Ft). 2021 szeptemberében újabb 

beruházás valósult meg a velencei strandsport pálya építésével (beruházás értéke: 45.576.671 

Ft). Valamennyi beruházás a TFSE Tao programjában szerepelt, 70 %-os támogatási 

intenzitással, amelyhez az egyetem biztosította a 30 % önerőt. Folyamatban van, és hasonló 

konstrukcióban valósulna meg egy mobil röplabda csarnok építése 250.000.000 Ft értékben, 

mely először az egyetem központi kampuszán épülne meg – kiszolgálva az oktatást és a TFSE 

több szakosztályát a kampuszfejlesztés alatti időszakban –, majd átkerülne a velencei 

Vízisport és Rekreációs Központba. A beruházás 2021-ben megkezdődött, azonban a 

kivitelező hibájából az építkezés csúszik. A helyzet értékelése és a megoldások keresése az 

egyetem vezetésével közösen történik. A TFSE 2022/2023-as Tao programja keretében, az 

egyetem vezetésével egyezteve, pályázatot nyújtott be a Csörsz utcai sporttelep két labdarúgó 

pályájával és a velencei pályák mellé egy mobil lelátó beruházásával kapcsolatban, amelyek 

elbírálása folyamatban van. 

 

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem támogatása: 

 

Az intézmény, a közösen meghatározott, illetve elvégzett feladatok és sportszakmai célok 

megvalósításához anyagilag is hozzájárult. 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. A 

2022-es évben indulhat pilot jelleggel az élsportolói étkezés is az egyetem Sport-

táplálkozástudományi Központjával együttműködésben. Továbbá a kampuszfejlesztés 

következő üteme miatt 2022. év elején elköltöző kollégisták közül a TFSE kiemelt sportolói 
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várhatóan lehetőséget kapnak egy, a TF-hez közeli kollégiumi szállás igénybevételére, ezzel 

is segítve, hogy minél jobban tudjanak kizárólag az élsportra és tanulmányaikra koncentrálni. 

 

Fentiek alapján összességében elmondható, hogy a TFSE 2021-ben minden tekintetben 

eredményes esztendőt zárt! 

 

Budapest, 2022. március 21. 

 

 

Németh Lajos Rakaczki Zoltán 

elnök ügyvezető 

 


