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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  

 

Jelen hírlevélben szeretnénk önöket tájékoztatni az egyesületben végbemenő változásokkal 

kapcsolatban.  

 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 2016. június 15. 

Idén innovatív és előremutató fejlesztéseken esik át az 1887. január 24. óta működő III. kerületi 

Torna és Vívó Egylet. Ez Magyarország 3., a jelenleg is működő egyesületek közül pedig a 2. 

legrégebbi egyesülete. A fejlesztések eredményeképpen egy szakmailag kiemelkedő, a 

lakosok igényeit is maximálisan kiszolgáló sportpályaközpontot alakítunk ki. Egyik alap 

célkitűzésünk, hogy az egyesület működése fenntarthatóvá váljon, valamint bevezessünk és 

alkalmazzunk egy új egyesületi modellt, amellyel a III. kerületi TVE dinamikusan fejlődhet.  

2016. június 15. napján a III. kerületi TVE küldöttgyűlése új elnökséget, felügyelőbizottságot 

választott, továbbá módosította az egyesület alapszabályát. A távozó Csákvári László urat 

Scheer Sándor úr váltja a poszton. Az egyesület fejlesztése, fejlődése biztosított. 

EGYESÜLETI KONCEPCIÓ 

Létesítményfejlesztéseket kezdtünk meg azért, hogy az egyesületnek otthont adó 

komplexumot korunk elvárásainak megfelelően tudjuk kihasználni. (A fejlesztésekről alább 

találnak részletes információt.) Folytatni kívánjuk az egyesület szakosztályainak (labdarúgás, 

vízilabda, atlétika) és az utánpótlásbázis működtetésének modernizálását. Illetve új sakk és 

természetjáró szakosztályok indítását is tervezzük. A kerületi óvodákkal és iskolákkal 

megkezdett együttműködéseket szeretnénk mélyíteni és növelni számukat annak érdekében, 

hogy a kerület lakóit minél inkább bevonjuk a TVE által kínált tömegsportolási lehetőségekbe. 

2016. júniustól új ügyviteli rendszert vezettünk be, melynek a pénzügyi rend, a kifogástalan 

dokumentálási rendszer az alapja. Egy képzett, piacképes fizetéssel rendelkező edzői stáb 

összeállítása is megtörtént. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a sportközösség 

kialakítására, melynek érdekében javítjuk a külső és belső kommunikációnkat (ennek első 

lépése jelen hírlevelünk). Ezeken felül nyári táborokat, illetve aktív délelőttöket fogunk 

szervezni. A szakmai képzésben új elemeket (felmérések, futsal oktatása az edzések egy 

részén, fizikai állóképesség javítás) fogunk alkalmazni. 

Az idei év egy új dimenziót jelent az egyesületnek és a kerületnek egyaránt. Az önfenntartó 

működés elérésének érdekében a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzattól 

létesítményműködtetési hozzájárulást igényeltünk. Az MLSZ/MVLSZ TAO programjából 

származó bevételeinkhez szükséges kérelmeket, az egyesület lehetőségeihez és igényeihez 

igazítva benyújtottuk a szakszövetségeknek. A főtámogató Market Zrt.-n túl további kis és 

nagy támogatókat, szponzorokat kívánunk bevonni az egyesület életébe, illetve pályáink 

hasznosítását bérbeadással és sportszervezéssel fogjuk növelni. Mindezekkel célunk, hogy az 
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utánpótlás kapcsán Budapest egyik minta egyesületévé váljunk a labdarúgás, a vízilabda, az 

atlétika, a sakk és a természetjárás területen. Ezen felül célunk, hogy a III. kerületi TVE 

sporttelepét a jövőben tömegsport és szabadidősport centrumként használják a sportolók, a 

szülők, a kerület és Budapest lakosai. 

Meggyőződésünk, hogy egy hatékonyan prosperáló modern egyesületnek a működésére 

vonatkozó, hatékony alapszabályra van szüksége és emellett olyan szervezeti felépítésre, 

amely megfelel a hatályos törvényeknek, az egyesület és a mai kor elvárásainak, igényeinek. 

Az alábbi új szervezeti ábra megfelel a fent említett 

feltételeknek:

 

A TVE új szervezeti ábrája 

LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS 

Nagy örömünkre szolgálnak a fent említett létesítményfejlesztések. A „nulladik” ütemben, a 

2015-ös év során, figyelembe véve az akkor már ismert létesítményfejlesztési koncepciót, 

rendbe hoztuk a komplexum külső és belső állapotát. Lebontottuk a melléképületeket, 

felszabadítottuk és rendeztük a területeket, felújítottuk a kerítést, valamint szabvány méretűvé 

alakítottuk a center pályát. Az első ütemben a salakos teniszpályát építettük át, és egy 

műfüves borítású 40x60 méteres „félpályát” alakítottunk ki, majd adtunk át 2015. 

decemberében. Ezzel már sokkal jobb edzéslehetőség volt biztosítható a tavaszi szezonban. 
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A strandlabdarúgó pályát és környezetét egy 20x40 méteres „kispályává” alakítottuk, melyet 

az egyesület sportolói 2015 decemberében már használatba is vehettek. A létesítmény 

területén található kézilabdapályát, amelyet később parkolóként használtak, valamint a 

tanuszoda helyét előkészítettük a fejlesztésekre. Ezeken a területeken további 3 műfüves, egy 

20X40 méteres „kispálya” és két 12X24 méteres „grundpálya” épül majd, szintén a 

sportlétesítményen belül. A létesítményfejlesztési koncepció tartalmazza a komplexum belső 

és külső környezetének területrendezését is utcabútorok, játszótér, szabadtéri konditerem 

elhelyezésével és zöld növények telepítésével. A koncepció szerves részét képezik az atlétika 

szakosztály számára kialakítandó sportfelületek és eszközök is.  

 

 

A jelenlegi 400 m-es futópálya nem szabványméretű és a létesítmény jelenlegi adottságai 

nem teszik lehetővé egy szabványos atlétikai futópálya kialakítását. De ennek ellenére 

megterveztük a jelenlegi futópálya borításának modern rekortánra cserélését, továbbá a két 

labdarúgó kapu mögötti területeken az ugró számok, illetve a diákolimpiák rendezéséhez 
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szükséges fejlesztésekkel. Az ennek megvalósításához szükséges forrás még nem áll 

rendelkezésre, jelenleg az egyesület vizsgálja, milyen módon lenne erre lehetőség. 

 

 

Ezeken kívül egy új utánpótlásképző és szabadidősport-központ is felépítünk az MLSZ 

Versenyszabályzatának és Infrastrukturális szabályzatának figyelembe vételével. Ez az 

egyesület működéséhez szükséges helyiségeket foglalja majd magába (tornaterem, öltözők, 

irodák, büfé és snack étterem, tanulószoba, kiszolgáló helyiségek, tároló helyiségek, 

egyesületi múzeum), 500 fő befogadására alkalmas fedett lelátóval. A régi beton borítású 

kézilabdapálya helyén egy új, 21x28,5 méteres uszodát építünk 2 méter mély medencével, 

amely lehetővé teszi, hogy tovább fejlesszük a vízilabda szakosztályunkat.  

 

A beruházások a tervek szerint 2016. év végéig megvalósulnak. 

Bízunk benne, hogy örömmel fogadják az immáron 129 éve működő egyesületünk 

fejlesztésével kapcsolatos információkat. 

Kérdéseik esetén állunk rendelkezésükre.  

Sportbaráti üdvözlettel,  

Alföldy Csaba 

elnökségi tag 

meghatalmazott 
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