
Fő irányvonalak/céljaim MTFSZ elnökeként (megválasztásom esetén): 

 

Szponzorok (támogatók) bevonása sportágunkba, ezzel megteremtve az alábbi célok 

anyagi hátterét.  

 

1. Utánpótlás nevelés támogatásának növelése. 

 

o Iskolai programok, testnevelés órákba foglalt tájfutás, délutáni „sport 

szakkörök” támogatása, egyesületek bevonásával 

o Diáksport támogatása az oktatási intézményekben.  

o Testnevelő tanárok megnyerése sportágunknak 

o Utánpótlás centrumok (akadémiák) létrehozása a nagyobb sportközpontokkal 

rendelkező városokban. 

o A jelenlegi „nagy” egyesületek további utánpótlás nevelésének fokozott 

támogatása.  

o Kisebb egyesületeknek feltételek biztosítása az utánpótlás nevelésre 

 

2. Edzők képzése és anyagi támogatása (testnevelő tanárok bevonása). 

 

o Edzőképzés támogatása, 

o Edzői tevékenység támogatása 

o Edzői modell kialakításának támogatása. 

o Szakmai anyagok létrehozásának anyagi feltételeinek megteremtése. 

 

3. Válogatott(ak) munkájának, felkészülésének, versenyeztetésének stabil támogatása - 

világversenyeken való részvétel, felkészülési támogatás -. 

 

o A válogatott tájfutók továbbtanulási lehetőségeinek és munkába állásának 

menedzselése, a kellő összhang biztosításának előmozdítására különböző 

lehetőségek felkutatása. 

o Szövetségi kapitányok „motiválása” 

 

4. Sport diplomácia javítása - együttműködések 

 

o Erős, stabil kapcsolat kialakítása a MOB-bal. 

o Együttműködés a diáksport szövetséggel 

o Együttműködés a társ szabadidősport szövetségekkel, közös/kölcsönös 

események szervezése. 

o Nyitás olimpiai sportágak felé (pl.: atlétika), közös rendezvények szervezése. 

o Környezetvédelmi, honvédségi  együttműködések, kapcsolatok kiépítése, 

fejlesztése. 

o Média és sajtó kapcsolatok bővítése, kihasználása. 

 

5. Pályázati lehetőségek maximális kihasználása – pályázat írás, pályázatok 

menedzselése -. Önálló „pályázatíró team” létrehozása.  

 

6. Sportági projektek (téma csoportokban) előkészítése, támogatók felkutatása.  

 

7. Igazolt versenyzői és taglétszám növelése (utánpótlás létszámbővítés, szeniorok 

megbecsülése). 



8.  „ Egyéni pártolói tagság” meghonosítása. „Kiemelt szponzori pártolói tagság” 

meghonosítása, menedzselése. 

 

9. Egyesületi terhek enyhítése. (Az MTFSZ fizesse teljes összegben a versenyzők 

részvételi költségét egy világversenyen.) 

 

A kilenc (9) pontban megfogalmazott célok megvalósítására reális és komoly esélyt látok, 

alapozva ezt többek között kapcsolatrendszeremre mind a versenyszférában, mind a 

kormányzati körökben, valamint alapozva sportágunkért való elhivatottságomra. Számítok az 

új elnökségbe bekerülő tagok, megalakított bizottságok munkájára és a szövetségi iroda 

támogatására is. 

 

Bízom benne, hogy 2016. február 28-án bizalmat szavaz számomra a közgyűlés, így a 

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség elnökeként lehetőségem lesz a kilenc pont 

részletes, akció tervekkel megalapozott kifejtésére, azok megvalósítására. 

 

Meggyőződésem, hogy sportágunk hatalmas lehetőség előtt áll, új szemlélettel, aktív 

munkával, közösen, elismert és komoly bázissal rendelkező verseny és szabadidő sportággá 

fejleszthetjük a magyar tájfutást! 

 

 
 

 

 

„Az igazi felfedezőúthoz nem más tájakra van szükség, hanem új szemre.”  

Marcel Proust 

 

 



 

PASKUJ MÁTYÁS 

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség  

ELNÖKJELÖLT 2016. 

 

 

 

Önéletrajz 

 Szegeden születtem 1967. február 3-án. 

 Iskoláimat Szegeden végeztem. Népművelő, sportmenedzser, közgazdász diplomával 

rendelkezem. 

 házas vagyok és 5 gyermek édesapja 

 Jelenlegi munkahelyem (2005- ): Intrum Justitia Zrt. 

 Munkaköröm: Területi Felkeresési Régióvezető 

 
Sport szakmai önéletrajz: 

 

 A Szegedi Vasutas Sportegyesületben1983-ban kezdtem a tájékozódási futást. 

 Edzőm Szokol Lajos volt. Tőle tanultam meg mindent, amit tudni kell ebben a 

sportágban, a sportágról, a versenyrendezés alapjairól. 

 Legjobb sporteredményemet a rádiós tájfutó sportágban értem el: Világbajnoki 5. 

helyezés, Európa Bajnoki 3. helyezés, 6 Magyar Bajnoki cím. 

 A Magyar Rádiós Tájfutó Válogatott szövetségi kapitánya voltam1994-1998-ig. 

 Középfokú edzői képesítéssel rendelkezem, több éven keresztül foglalkoztam 

utánpótlás neveléssel anyaegyesületemben.  

 Önálló egyesületet alapítottam 2004-ben, melyet ma is vezetek.  Egyesületemet 

sikerült 40 fő körüli létszámra felfejleszteni, amiből 20 utánpótlás korú versenyző, 

akikkel én foglalkozom. Egyesületem másik fő tevékenysége a versenyrendezés. 

Az utóbbi években több országos bajnokságot, kupaversenyeket, Hungária Kupát, 

tájkerékpár versenyeket rendeztünk. 

 A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség elnökségi tagja vagyok 2011 óta. A 

Marketing és Kommunikációs bizottságot vezetem. Elmúlt időszak elnökségi 

tevékenységének eredményeként elmondhatom, hogy létrehoztunk,  egy működő 

versenyértékelési rendszert, egy jó és eladható szlogent vezettünk be sportágunkról a 

köztudatba, meghonosítottuk a Tájfutó Gálát, népszerűsítettük sportágunkat minden 

lehetséges fórumon. 

 
 


