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FELTERJESZTÉS  

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME ODAÍTÉLÉSÉRE 

Tisztelt Schmitt Pál Elnök Úr! 

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesület elnöksége dr. Istvánfi Csaba professzor, 

egyesületünk elnöke  75. születésnapja alkalmából életpályájának méltó elismeréseként a Magyar 

Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetés odaítélésére tesz javaslatot. 

Dr. Istvánfi Csaba 

Személyi információk 

 Születési hely: Nagykanizsa 

 Anyja neve: Wágner Valéria 
 Születési idő: 1936. május 3. 

 Gyermekei: Csaba (1972), Dániel (1977) 

Tanulmányok, képzettség, munkahely 

 1958 – Testnevelési Főiskola (TF) testnevelő tanári diploma 

 1967 – Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) pszichológusi diploma 

 1967 – Testnevelési Főiskola (TF) kosárlabda szakedzői diploma 
 1973 – ELTE egyetemi doktori cím 

 1981 – A pszichológia tudomány kandidátusa 

 1958-1969-ig testnevelő tanár, Bokányi Dezső Ipari Szakmunkásképző Intézet 
 1969-től a TF-en adjunktus, docens (1979), majd egyetemi tanár (1984) 

 1969-től 2006-ig az Edzéselmélet és - módszertan, valamint a Mozgástanulás és 

mozgásszabályozás tantárgyak vezető tanára. 

Tudományos, szakmai, közéleti tevékenység 

 1960- 1984 NBI-es kosárlabda csapatok edzője 

 1970-1984 Budapesti Spartacus Tudományos Csoportjának vezetője 
 1978-1984 a TF tanulmányi rektorhelyettese 

 1984-1994 a Magyar Testnevelési Egyetem rektora 

 1984-1994 a TFSE elnöke 
 1979-1994 a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének alelnöke 

 1988-2000 a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja 

 1998-2002 a MOB Sydney2000 és  Athén2004 Programjának vezetője 

 

 

 



Fontosabb tisztségei 

 1984-tól a Magyar Olimpiai Bizottság tagja 

 1986-tól a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Társaság tagja 

 1988-2000 a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének a tagja 
 1994-től a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének (MTTOE) elnöke 

 2002-től a MOB Olimpikon Életút Program igazgatója 

Hazai és nemzetközi kitűntetések, elismerések 

 1988 Munka Érdemrend ezüst fokozata  

 1990 Distinguished Service Award(A  nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztéséért, az USA 

Sportakadémiájának kitűntetése) 
 1994 Pro Universitas-díj, (Magyar Testnevelési Egyetem) 

 1997 Honoris Causa doktori cím, Slippery Rock University (USA, Pennsylvania) 

 1997 Who is Whointhe World? (Regisztrált tagja) 
 1998 Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje 

 2001 Kerezsi Endre-díj, (Ifjúsági és Sportminisztérium) 

 2004 Magyar Diáksportért, (Magyar Diáksport Szövetség) 
 2006 Olimpiai Érdemérem (Magyar Olimpiai Bizottság) 

 2006 Professor Emeritus (Semmelweis Egyetem) 

 2006 Népegészségügyi Tudományos Tanács Emlékérme 

 2009 Pro Urbe Kiskunfélegyházáért 
 2009 Hepp Ferenc Emlékérem, (Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar) 

 2010 Fair Play Életműdíj (Magyar Olimpiai Bizottság) 

Fontosabb publikációk 

 Stratégia és taktika. In Nádori László (1986). Az edzéselmélet módszertana. Sport. Budapest. 

183-227 p. 
 TrainingTheory and Methodology. FromPrincipletoPractice. PublishedbyHungarian 

University of Physical Education, Budapest.Hungary. (1997). 127 p 

 Gondolatok a sporttudományról. Kalokagathia, (2000).  1-2. szám. 7-19 p. 

 Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség (2004). TF jegyzet. Bp. 112 p 

 Nevelés, testnevelés, sport. Kalokagathia, (2005). 15-26 o. 

Az életpálya bemutatása 

A nagyformátumú, veretes életpályával rendelkező, karizmatikus személy, dr. Istvánfi Csaba 

májusban lesz 75 éves.  

A kiváló testnevelő tanár, a nemzetközileg elismert kosaras szakedző, a pszichológia tudományok 

kandidátusa, az edzéselméleti és módszertani szakember, a számos fórumon előadó egyetemi tanár, a 

kiváló vezetői képességekkel megáldott, menedzserszemléletű egyetemi vezető, mély emocionális 

töltettel, érzelmektől fűtött energiák mozgósításával elévülhetetlen érdemeket szerzett az önálló 

egyetemi státust elnyert TF (1986) nemzetközi elismertségében.  

 

 

 

 

 



Istvánfi professzor egész életútja az iskolai testnevelés és a diáksport epicentrumában 

követhető nyomon. Életének sorsfordító elágazódásaiban karizmatikus testnevelők mutattak számára 

irányt. Az egri általános iskolából Jávori József tanár úr küldi a kiskunfélegyházi sportgimnáziumba, 

ahonnan Molnár Ferenc „Lucifer” tanár úr, megszállott kosárlabdás irányítja a TF-re. Mi sem 

természetesebb, hogy kosárlabda szakedző, és testnevelő tanár lesz. Vidéki fiú lévén a család melegét 

a TF kollégiumában találta meg. Kosárlabdázó szakképzősként Verbényi József tanár úrtól 

hazaszeretetből, és helytállásból kapott életre szóló muníciót.  

Tanárainak példájából a TF, a féltőn szeretett alma mater iránti ragaszkodását, és tiszteletét 

tanulta meg. Érzelmektől sem mentes indíttatásból az 1956-os forradalom TF-es áldozatainak 

rehabilitációját az elsők között kezdeményezteaz országban. A TF Egyetemi Tanácsának határozatára 

a bebörtönzött, meghurcolt, és elbocsájtott tanárok visszakapták oktatói státusukat, közülük többek 

címzetes egyetemi tanári, és docensi címet kaptak. A kizárt hallgatók, visszanyerve hallgatói 

jogállásukat, folytathatták tanulmányaikat.  

Tanulmányait világklasszis sportoló osztálytársak, kortársak kísérik végig, akik nem csupán 

öröklött adottságaik javadalmazottjai voltak, hanem tudatos megszállottsággal, belső önmegvalósító 

kényszerrel építették sportkarrierjüket. Ilyen volt többek között Zsivótzky Gyula olimpiai bajnok, 

Félegyházán, majd Gyuricza József vívóvilágbajnok, Tóth Géza súlyemelő-világbajnok, Csányi 

Rajmund, Lelkes Andrásválogatott tornász, Bolyki István atléta és még számos nevezetesség a TF-en.  

Nem csoda hát, ha Istvánfi Csaba a testnevelő tanári pálya fortélyain túl a kimagasló emberi 

teljesítmény minden összetevőjének fejleszthetőségére is rátalálhatott. A test, a lélek és a szellem 

tudományos megismerésére nagy energiákat fordított. Ezért végzett pszichológiai tanulmányokat és 

nyerte el summa cum laude minősítéssel a doktori címet az ELTE-n, ezért kapcsolódott be az 

edzéselméleti kutatásokba és ezért mélyült el a kosárlabda sportág taktikai variációinak 

megismerésében.  

Széleskörű szakmai tudás birtokában tíz éven át sikeres testnevelő tanár a Bokányi Dezső Ipari 

Szakmunkásképző Iskolában. Szakedzőként NB I-eskosárlabda csapatoknál  (Bp. Vörös Meteor női, 

Csepel Autó férfi) gazdag szakmai tapasztalatokat gyűjtött. Edzéselméleti ismereteit módszertani 

vezetőként a Bp. Spartacus egyesületének tudományos csoportjában kamatoztatta és gyarapította. 

Jelentős elméleti tudással és gazdag gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve 1969-ben 

megtisztelő felkérést kap dr. Nádori László professzor úrtól a TF-re, az Edzéselmélet tantárgy 

oktatására. Itt a grádics minden fokát bejárva halad előre: tanársegéd, adjunktus, docens, tanulmányi 

rektor helyettes, egyetemi tanár, majd rektor (1984-1994). Istvánfi Csabát kiemelkedő vezetői 

képessége, felkészültsége, és személyes ambíciói a TF legkiválóbb vezetőinek sorába emelték. A Hepp 

Ferenc – Kerezsi Endre – Koltai Jenő – Zalka András rektori sor méltó folytatója. Intézményvezetői 

tevékenysége egybeesik a TF egyik legfényesebb időszakával. 

 

 

 



Elsőszámú vezetőként elévülhetetlen érdemei vannak:  

 a TF-en szerzett diploma nemzetközi elismertségében,  

 a minőségi képzés tartalmi megújításában,  

 a tudományos kutatások eredményeinek a tananyagba való beépítésében, 

 a záróvizsgák tematikájába a sportági ismeretek beemelésében,  

 az angol nyelvű egyetemi szintű testnevelőtanár-képzés megszervezésben, 

 a Nemzetközi Edzőképző Központ létrehozásában.  

Élő és gyümölcsöző szakmai cserekapcsolatot alakított ki az amerikai Slippery Rock Egyetemmel 

(1987-től). Ezzel a politikai rendszerváltást megelőzve lehetőség nyílott a TF friss diplomásainak 

Amerikában a masterdegree fokozat megszerzésére. Tevékenységét díszdoktori címmel ismerték el 

(1997). A laudációban a kelet-európai változások előszeleként értelmezték a professzor törekvéseit.  

Létrehozója volt a TF-en megrendezett WEST meets EAST szakmai tudományos 

konferenciának (1994), ahova 48 testnevelési főiskoláról, illetve egyetemről érkeztek a világ minden 

tájáról előadók és vezetők.  

Kezdeményezésére a TF megtisztelő Doctor Honoris Causa  címet adományozott  többek között:  

 H. A. Samaranchnak,a NOB elnökének,   

 J. Havelangenak, a FIFA elnökének,   

 K. Cooper világhírű amerikai fiziológusnak,  

 J. Mesternek a kölni Deutsche Sporthochschule rektorának, 

 R. Aebersoldnak, a Slippery Rock University elnökének, 

 P. Kominak, a Nemzetközi Sporttudományi Világtanács elnökének. 

A TF-es hallgatók testkulturális ismereteinek elmélyítéséhez, az olimpiai eszme népszerűsítéséhez, a 

hely szellemének megerősítéséhez olyan szoborpark létrehozását álmodta meg, amely évről-évre 

szépen gyarapodott, példaképeink kőbevésett emlékét őrizve az utókornak:  

 P. Coubertin (1987) 

 Kemény Ferenc (1988) 

 Mező Ferenc (1989) 

 Csanádi Árpád (1992) 

 Hepp Ferenc (1993) 

 gróf Klebelsberg Kunó (1994) 

Vezetői tevékenységében számos helyen tetten érhetők hagyományteremtő, aközösséget szolgáló 

emberi értékei. Néhány példa erre  

 az egyetem vezetői jeles ünnepeken talárba öltöznek,  

 elegáns körülmények között megrendezett gólyabálok, 

 a hazai sportélet elitjét vonzó családi hangulatú gardenpartik a szoborparkban, 

 belső kohéziót erősítő újság megjelentetése (Testnevelők Fóruma). 

 



 


