
Mert aki TF-et végzett, az örökké TF-es marad

ALUMNI HÍRLEVÉL
A TESTNEVELÉSI EGYETEM ALUMNI IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

Szenzációsan szerepeltek a magyarok a budapesti vizes 
Európa-bajnokságon, összesen 15 érmet szereztek, öt 
aranyat, négy ezüstöt és hat bronzot. Az úszok öt arany-, 
három ezüst- és négy bronzéremmel jelezték felkészültsé-
güket a tokiói nyári olimpiára. Az úszok szövetségi kapitá-
nya, Prof. Dr. Sós Csaba elégedett lehet a teljesítménnyel, 
valamint azzal, hogy a Testnevelési Egyetem Úszás és Vízi 
Sportok Tanszékéről számos kollégája segített neki.

Bővebben >>>

ÚSZÓ EB: RAGYOGÓ EREDMÉNYEK, TE-S HÁTTÉRREL

Bár még javában tart a TE-hallgatók és oktatók 
e-learninggel kapcsolatos tapasztalatainak feldolgozá-
sa, úgy tűnik, a pandémiás helyzetben sikeresen helyt-
állt a rendszer, amelynek a jövőben is fontos szerepe 
lesz. A járvány sújtotta időszakban a hallgatók a Microsoft 
Teams alkalmazáson követhették figyelemmel az előadá-
sokat és az órákat, és hasonlóan fontos szerephez jutott az 
e-learning távoktatási keretrendszer is.  

  Bővebben >>>

JÓL VIZSGÁZOTT A TE E-LEARNING RENDSZERE

Elindult a Testnevelési Egyetem Alumni Kedvezmény-
kártya programja. Az Alumni tagsági kártya felmutatá-
sával különböző szolgáltatásokat vehet igénybe kedvezmé-
nyesen. Az elfogadóhelyek listája folyamatosan bővül. Első 
két partnerünk:

• 40% kedvezmény a Nemzeti Színház jegyeiből
• 20% kedvezmény az Örkény Színház jegyáraiból

Amennyiben még nem rendelkezik Alumni kártyával, azt 
itt tudja igényelni.
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https://tf.hu/hirek/4299-uszo-eb-ragyogo-eredmenyek-te-s-hatterrel
https://tf.hu/hirek/4285-jol-vizsgazott-a-testnevelesi-egyetem-e-learning-rendszere
https://tf.hu/szervezeti-felepites/alumni-karrier-es-specialis-hallgatoi-szolgaltatasok-iroda-aksi/alumni/alumni-tagsagi-regisztracio
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A MOB elnöksége a márciusi ülésen döntött az 1985-
ben alakult Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának 
tagságáról. A MOA-tanács elnökének dr. Bukta Zsuzsan-
nát, a tanács tagjának Győr Bélát, dr. Csisztu Zsuzsát, dr. 
Killyéni Andrást, Rédli Andrást, Becsey Jánost, Kegyes Je-
nőt, Martinek Jánost, dr. Printz Jánost, dr. Szabó Lajost, 
Prof. Dr. Szakály Sándort, Szijj Lillát, dr. Szikora Katalint, 
dr. Gál Andreát és Faragó Juditot nevezte ki.

Bővebben >>>

AZ OLIMPIAI AKADÉMIA A JÖVŐT JELENTI
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Kinevezték a sport igazságszolgáltatásának legmaga-
sabb szintű nemzetközi fóruma, a nemzetközi Sport-
döntőbíróság (CAS) bírái közé Neszmélyi Emilt, a 
Testnevelési Egyetem korábbi hallgatóját. A hazai és 
nemzetközi sportjogi viták rendezésében egyaránt elis-
mert, 45 esztendős magyar ügyvéd arról tájékoztatta a Ma-
gyar Távirati Irodát, hogy már szerepel a bíróság választott 
bíráinak névjegyzékben, és CAS-bírói tevékenységét az 
ügyvédi hivatása mellett, azzal összhangban végzi.  
    Bővebben >>>

Online kiterjesztésű sajtótájékoztatóra került sor a ko-
ronavírus-járvány miatt 2021. szeptemberére halasz-
tott IV. Sport és Innováció Nemzetközi Konferenciáról, 
amely a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Kézilabda 
Akadémia közös szervezésében rendeznek meg. A kon-
ferenciával kapcsolatos online sajtótájékoztatón, amelyet 
a TE multimédiás stúdiójából közvetítettek, megszólalt 
Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, a TE rektora, Dr. habil. Ká-
dár Judit, a TE nemzetközi igazgatója és Mocsai Tamás, a 
NEKA ügyvezető igazgatója.    Bővebben >>>

A CAS TAGJÁNAK VÁLASZTOTTÁK NESZMÉLYI EMILT

ONLINE SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A IV. SPORTINNO KONFERENCIÁRÓL

https://tf.hu/hirek/4297-az-olimpiai-akademia-a-jovot-jelenti
https://tf.hu/buszkesegeink/4291-a-cas-tagjanak-valasztottak-neszmelyi-emilt
https://tf.hu/hirek/4298-online-sajtotajekoztato-a-iv-sportinno-konferenciarol
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A Testnevelési Egyetem rektorának rendelkezése ér-
telmében. A 2020/21. tanév tavaszi félévének befejezése 
a  nappali munkarendű, alapképzésben (BA, BSc) részt 
vevő, nem végzős hallgatók számára a sportági gyakorla-
ti tanítási órák, valamint a kizárólag személyes jelenléttel 
megtartható gyakorlati tanítási órák a tanítási rend szerinti 
15. héten (2021. május 10-14.) tömbösített formában, je-
lenléti oktatás keretein belül kerülnek megtartásra.  
    
  Bővebben >>>

RÉSZBEN ÚJRAINDUL A JELENLÉTI OKTATÁS A TE-N

Tavaly idehaza lett Európa-bajnok a magyar férfi ví-
zilabda-válogatott, s nem sokkal a győzelem pillana-
tát követően Märcz Tamás szövetségi kapitány máris 
„megindult” a víz felé, persze nem önszántából. Szil-
ágyi Anna, a TE sportmenedzseri mesterképzésének első-
éves hallgatója éppen a kapitány vízbe lökésének pillanatát 
kapta el, s a fotó a Magyar Sportújságírók Szövetségénél 
(MSÚSZ), majd pedig egy másik képe a Nemzetközi 
Sportújságíró-szövetségnél (AIPS) egyaránt első helyezett 
lett a vonatkozó kategóriában!    Bővebben >>>

DÍJNYERTES TE-HALLGATÓ

A Testnevelési Egyetem rektori delegációja két héttel 
ezelőtt Bernben járt a helyi Magyar Nagykövetség meg-
hívásának eleget téve az új egyetemi kapcsolat még szo-
rosabbá fűzése érdekében. Nos, a gyümölcsöző együtt-
működés újabb fázisához érkezik, a Berni Egyetemmel 
közösen ugyanis webinar sorozatot indít májusban a TE. 
Jelentkezni a conftool.com/ssws oldalon lehet, a regisztrá-
ció díja 30 euró.

Bővebben >>>

NEMZETKÖZI WEBINAR A MOZGÁS FONTOSSÁGÁRÓL

https://tf.hu/hirek/4282-reszben-ujra-indul-a-jelenleti-oktatas-a-testnevelesi-egyetemen
https://tf.hu/buszkesegeink/4283-dijnyertes-te-hallgato
http://conftool.com/ssws
https://tf.hu/hirek/4288-nemzetkozi-webinar-a-mozgas-fontossagarol
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Együttműködési megállapodást írt alá a Testnevelési 
Egyetem (TE) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (Nébih). A szakmai kooperáció a jövőben olyan 
területeket érint majd, mint az étrend-kiegészítők, a 
sportolóknak szánt élelmiszerek vizsgálata, az internetes 
kereskedelem ellenőrzése és a közös kommunikációs 
aktivitások megvalósítása. Az együttműködés sikerességét, 
a lehetséges új területeket, irányokat évente közösen 
értékeli majd a két szervezet.  
  Bővebben >>>

A NÉBIH ÉS A TE EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A hírlevél a Testnevelési Egyetem Alumni, Karrier és Speciális Hallgatói Szolgáltatások Irodájának kiadványa.
Felelős kiadó az Iroda vezetője. Levélcím: 1534 Pf. 69. | Telefon: +36-70-902-0662 | Web: tf.hu/alumni | Email: alumni@tf.hu

https://tf.hu/hirek/4278-a-sportelet-tisztasagat-is-vedi-majd-a-nebih-es-a-te-egyuttmukodese
http://tf.hu/alumni
mailto:alumni%40tf.hu?subject=

