
       
 

 
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Marketing és Kommunikációs Bizottsága 

meghív minden érdeklődőt 2015. január 31-én szombaton 10–16 óráig 

 megrendezésre kerülő  

Szakmai Napjára 

 

A szakmai nap helyszíne: 
Testnevelési Egyetem:  

Budapest, Alkotás u. 44. főépület II. emelet 67. számú terem.   
 

A szakmai nap tervezett programja: 
 

9.30–10.00: Érkezés, regisztráció 

10.00: Szakmai nap-megnyitó, részletes program ismertetése: 
Paskuj Mátyás, az MTFSZ Marketing és Kommunikációs Bizottság vezetője, a 

szakmai nap házigazdája, moderátora 
 

10.05–10.50: 1. előadás 

 

A hazai tájfutó szpíkerkedés gyakorlata 
 

Dr. Szlávik Zoltán  

tájfutó szpíker 
 

Eljött az ideje annak, hogy a szpíkerkedés körüli vitás kérdé-
seket megpróbáljuk közösen tisztázni, és ha nem is szabályo-

kat, de legalábbis irányelveket fogalmazzunk meg, amelyek 
hazai versenyeink tájfutó szpíkereinek tevékenységét segíthe-

tik a jövőben.  
A gyakorlat kialakításában egy kérdőív formájában Ti tájfutók 

is aktívan részt vehettetek. A nagysikerű kérdőív részletes ki-
értékelésével és a nemzetközi szpíkerkedési szokások ismerte-

tésével egy vitaindító beszélgetés keretében fogjuk górcső alá 
venni a hazai tájfutó szpíkerkedés gyakorlatát. 

 
  10.50–11.00: Kérdések 

 

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 
 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon/fax: 1/4606801. E-mail: iroda@mtfsz.hu 

mailto:iroda@mtfsz.hu


  11.00-11.10: Szünet 

 

 

11.10–11.55: 2. előadás 

    „ Most még csak nekünk fontos” 
 

    Dr. Elbert Gábor (Ph.D.)  
Pécsi Tudományegyetem: egyetemi adjunktus,  

a Nemzeti Sportszövetség egykori főtitkára,  
korábbi sport-szakállamtitkár 

 
- a sport(ág) társadalmi helye, szerepe, pozicionálása 

- a nem olimpiai sportágak nehézségei, előnyei a mar-
ketingben 

- jó gyakorlatok, példák, minták, ötletek 
 

 

 
11.55–12.05: Kérdések 

 
 12.05–12.30: Szünet 

 
 

 

12.30–13.15: 3. előadás 

Sportágfejlesztés és a Hosszútávú Sportoló-fejlesztési Program (LTAD) 

 

Dr. Géczi Gábor 

Egyetemi docens 
Testnevelési Egyetem 

Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék 
 

Sportágfejlesztés 

- Sportágfejlődés - stagnálás - lemaradás - (megszű-
nés?) 

- Sportszakmai audit  

- A sportágfejlesztés fázisai 
- LTAD 

- Életkori szakaszok jellemzői 
- Anyagok sportolóknak, edzőknek és szülőknek az 

LTAD-ről 

 

13.15–13.25: Kérdések 
 

 13.25-13.35: Szünet 
 

 



 

 

13.35–14.20: 4. előadás 

 

Pályázati forrásszerzés a gyakorlatban 
 

         Scultéty Márton 

   pályázati szakértő, BTFSZ főtitkára, Silvanus SE alelnöke 
 

- konkrét tájfutó projektek példái az elmúlt évekből 
- költségvetés és elszámolás minél egyszerűbben 

- a nagy uniós finanszírozású kiírások sajátosságai 
 

 

14.20–14.55: Kérdések 

 

 

 
A szakmai napot megelőzően is tehetsz fel kérdést bármelyik előadással kapcso-

latban írásban paskujm@gmail.com, melyre a választ a konferencián kapod meg.  
 

14.55–15.00: Összegzés, a szakmai nap bezárása 

 

A Szakmai napon a részvétel díjmentes, előzetes regisztrációhoz kötött. 
 

Regisztráció az entryben, további információk 20/9521-022 telefonszámon kérhetők.  
Regisztráció határideje: 2015. január 27. 

A szakmai nap szüneteiben kávéval, teával, üdítőkkel és szendvicsekkel várjuk a 
résztvevőket. 

 
Gyere el és vegyél te is részt a szakmai napon, oszd meg  

tapasztalataidat a többi kollégával! 

 
Várjuk jelentkezésed! 

 
Budapest, 2015. január 12. 

 
 

  Paskuj Mátyás 
  Marketing és Kommunikációs  

  bizottságvezető 
 

 

 


