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A  75 év es

Professor Emeritus
tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésre

Rendezők
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE)
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)

Időpont
2011. május 14 (szombat), 10 óra

Helyszín
Semmelweis Egyetem

Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Aula

Program
10.00–10.30 Prof. Tihanyi József dékán: Megnyitó.
Felsőoktatási törvény és sportszakember képzés

10.30–11.00 Varga András MTTOE alelnök, iskolaigazgató
Közoktatási törvény és mindennapos tanórai testnevelés

11.00–11.30 Ónodi Szabolcs MTTOE alelnök, iskolaigazgató
Testnevelés a Nemzeti alaptantervben
11.30–12.00 Prof. Istvánfi Csaba elnök

Matolay Életműdíjak átadása

12.00–12.30 Kávészünet

12.30–13.45 Prof. Istvánfi Csaba
Képek a TF életéből. Filmvetítés

       13.45–14.15 Dr Schulek Ágoston egyetemi docens
Laudáció

14.15–14.30 Prof. Tihanyi József dékán
Köszönti az ünnepeltet

14.30 Gardenparti

Dr. István fi Csaba



István fi professzor pályaképe

Istvánfi Csaba a Testnevelési Főiskolán szerzett testnevelő tanári (1958), majd 
később kosárlabda szakedzői (1967) oklevelet. Az ELTE Bölcsésztudományi Karán 
pszichológia szakon 1967-ben végzett, majd 1973-ban summa cum laude minő-
sítéssel egyetemi doktori címet szerzett. A pszichológia tudomány kandidátusa tudo-
mányos fokozatot 1981-ben nyerte el.

Oktató-nevelő pályáját a Bokányi Dezső 36. sz. Ipari 
Szakmunkásképző Intézet testnevelő tanáraként 1958-ban 
kezdte meg. Tanári tevékenyégével párhuzamosan eredményes 
edzői munkát végzett a kosárlabda sportágban. A sportágtól a 
későbbiekben sem szakadt el, 1979 és 1994 között a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetségének szakmai alelnöki 
tisztét töltötte be.

1969 szeptemberétől a Testnevelés-elmélet Tanszék munka-
társa, főiskolai adjunktus, majd 1978-tól docens. Ugyanebben 
az évben megbízást kapott a tanulmányi rektorhelyettesi 
feladatok ellátásra. Színvonalas vezetői tevékenységének 
elismeréseként rektorhelyettesi megbízatását 1981-ben 
további három évre meghosszabbították.

1984. július 1-jei hatállyal egyetemi tanárrá nevezték ki és ötéves időtartamra 
megbízást kapott az egyetemi rangú Testnevelési Főiskola rektori teendőinek 
ellátására, melyet 1989-ben további öt évvel meghosszabbítottak. Rektorként 
jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a TF 1986-ban egyetemi rangra 
emelkedett, majd 1989-ben Magyar Testnevelési Egyetem elnevezéssel, nevében is 
önálló egyetem lett. Rektori ténykedése mellett a TFSE elnöki tisztét is betöltötte. 
1988 és 2000 között a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének a tagja. Jelenleg a 
MOB Életút Program igazgatója. Pályája meghatározó momentuma, hogy 1974-től ő 
tölti be a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöki tisztét.

A nemzetközileg elismert szakember, dr. Istvánfi Csaba 1969-től az edzéselmélet és 
módszertan, majd a mozgástanulás és szabályozás tantárgyak oktatója.

Publikációinak többsége a játékstratégia és taktika témakörben jelent meg. Legújabb 
könyve, a Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség. Ebben a munkájában a 
mozgástanulás és szabályozás tantárgy 
több, mint tízéves oktatása során felhal-
mozódott ismereteket rendszerezi.

Istvánfi tanár úr a kornak megfelelő olyan 
menedzserszemléletű egyetemi vezető 
volt, akiben a széleskörű szakmai 
ismeretek, a sokéves oktatói, pedagógiai 
tapasztalatok, a kutatói és tudomány-
szervezői tevékenység, valamint kiváló 
vezetői készsége átlagon felüli munka-
bírásban ötvöződtek.
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A Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét veszi át (1998)


