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Tisztelt Tagtársunk!
Rohamosan közeleg a májusi közgyűlési beszámolók, számvetések készítésének időszaka.
Minden szervezet különös gonddal készül erre. Így vagyunk ezzel mi is.
A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége az elmúlt év végén jelentős
változáson ment keresztül. Rendkívüli küldött közgyűlésen megújult a Szövetség elnöksége,
Budai Pál elnök úr helyére prof. dr. Borbély Attila urat választották ügyvezető elnöknek.
Az új elnök a sporttudományok doktora, a szervezés- és gazdálkodás tudományok habilitált
professzora, elkötelezett sportszakember, sportvezető. Az egykori válogatott és olimpiai kerettag
cselgáncsozó ma is aktív, sikeres Master sportoló, aki Világ- és Európa Bajnokságokon
eredményesen képviseli Magyarországot. Borbély úr a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola rektora, a
Debreceni Egyetem Sportgazdasági és Menedzsment Tanszékének vezetője, egyetemi tanár.
Az ügyvezető elnök mellett új gazdasági alelnöke lett a Szövetségnek, dr. Szieben László úr
személyében. A jogász végzettségű egykori első osztályú futball kapusból lett sportvezető a
Magyar Labdarúgó Liga elnöke, főtitkára is volt. Mediátori és konfliktuskezelő képzéseken
részvett sikeres üzletember és vállalkozó, jelenleg is számos gazdálkodó szervezet tulajdonosa.
Szövetségünk egyik legaktívabb vezetője.
Általános alelnök Balogh György maradt, az egykori válogatott élsportoló, a MOL későbbi
üzletág igazgatója, aki jelenleg nyugdíjasként részt vesz a felnőtt OKJ oktatásban és képzésben.
A korábbi elnökségből alelnökként megerősítést kapott dr. Zöllei Zoltán a hadtudományok
doktora, a Magyar Honvédség Közelharc- kézitusa szakértője, valamint Németh József, a BKV
egykori függetlenített MHSZ titkára, a szabadidősport kiváló aktivistája.
Az elnökség tagjai maradtak Mihalovics Bertalan, Antal László, Piri Tamás, Berecz Lajos és
Szabó Péter.
Magamról annyit, hogy a Szövetség Irodáját főtitkárként ez év február 1-től vezetem.
Korábban az Asztalitenisz Szövetség elnöke, majd államtitkár, az OTSH elnöke, a MOB
alelnöke voltam, ezt követően az MTK Sportklub elnöke tisztét töltöttem be. Végzettségemet
tekintve okleveles közgazda vagyok, Testnevelési Főiskolát végzett szakedző.
A felfrissült elnökség határozott célja, hogy a Szövetség új erőre kapva, egyre szélesebb
körben, és minél igényesebb formában tudja közvetíteni a szakágai által képviselt technikai és
tömegsportokat.

MTTOSZ
MAGYAR TECHNIKAI ÉS TÖMEGSPORTKLUBOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1105 Budapest, Dér u. 16. T/F: 1/261-5130, mttosz@mttosz.eu, www.mttosz.eu

Fontosak a tagszervezeteink, hiszen a tagszervezetek szövetsége vagyunk. Szeretnénk
kapcsolatainkat ismét szorossá tenni. Célunk, hogy élő, napi kapcsolat alakuljon ki a Szövetség
és a Tagklubok között.
Ennek érdekében, a legutóbbi elnökségi ülésen úgy határozott az elnökség, hogy nem emeli
az éves tagdíjat, hanem változatlanul 5.000.- Ft. marad 2014. évben is. A Szövetség továbbá
felajánlja, hogy tagszervezeteink a honlapunkon (www.mttosz.eu) beszámolhatnak helyi
rendezvényeikről, sportversenyeikről.
Továbbra is fontos feladatnak tartjuk hozzájárulni a gyerekek sportszeretetének
kialakításához, biztosítani a sportolási lehetőséget olyan fiatalok számára is, akik nehezebb
körülmények között élnek. Így különösen fontos az új vezetőségnek, hogy megrendezzük az év
végén, a decemberi „Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe” elnevezésű immár
hagyományos jótékonysági gyermekrendezvényt.
E mellett, egészen biztosan megrendezzük augusztusban Budapesten a „Kárpát-medence
magyarlakta településeinek virtus vetélkedője 2014.” rendezvényünket, mely meghívásos
országos verseny lesz.
A most említett két nagy rendezvényünkön kívül, előkészítés alatt van egy Ökumenikus
Kupa elnevezésű kispályás labdarúgó torna lebonyolításának a megszervezése is.
Várjuk az észrevételeiket, jelzéseiket.
Levelem elején azzal kezdtem, hogy rohamosan közeleg a beszámolás időszaka. Szeretnénk
tudni, hogy tagtársaink miként töltötték el idejüket az elmúlt évben. Milyen helyi rendezvényük
volt. Hogyan működik a helyi tömegszervezet, kíváncsiak vagyunk az ottani klubéletre, a
szakosztályok sikereire és nehézségeikre is.
Ahogy fentebb írtam, szeretnénk, ha a jövőben – úgy, mint több évvel ez előtt – élő kapcsolat
lenne közöttünk. A Szövetség Irodája napi szinten elérhető a +36/1 261-5130, +36/1 433-3920as telefonszámon, illetve az mttosz@mttosz.eu e-mailen keresztül.
Befejezésül, szeretném jelezni tagtársunknak, hogy a 2013. évi szakmai és számviteli
beszámolót és a tárgyévi költségvetést is megtárgyaló és elfogadó rendes küldött
közgyűlését a Szövetség 2014. május 22-én 10 órakor tartja a BKV Előre Sportklub, 1087
Budapest, Sport u. 2. alatti termében.
Tisztelettel várjuk a küldött közgyűlésen való részvételét, természetesen a részvételhez
szükséges okmányok bemutatásával együtt. (A küldött közgyűlésen résztvevők képviseleti
jogosultságukat személyi azonosító okmánnyal, - meghatalmazáson alapuló képviselet esetén –
teljes bizonyító erejű meghatalmazással igazolhatják. A részvétel feltétele a klub létezését
igazoló tárgyévi bírósági kivonat, mely alapján kéri fel a Szövetség a klubot, a küldött
megválasztására.(MTTOSZ alapszabály, 12.§(6) pontja)
Várjuk jelentkezésüket, sporttársi üdvözlettel,
Budapest, 2014. április 3.
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