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70. fond
KÉPGYŰJTEMÉNY
1896-2010
23 doboz, 5 album, 1 mappa = 2,96 ifm.
A fond a TF történetével kapcsolatos - többnyire ünnepi rendezvényeken és
sporteseményeken készült - negatívtekercseket, fényképeket, mozgófilmtekercseket, CD-ket
és DVD-ket tartalmaz. Közülük a negatívtekercsek nagyobb része beazonosítható. Az anyag
eredetileg rendezetlenül került a levéltári állományba, az első rendezésre 2003 folyamán
került sor. Külön sorozatot alkot a Torna Tanszékről átvett több száz darabos 1896-1950
közötti időszakból származó üvegdia gyűjtemény, melyhez darabszintű mutatót készítettünk.
70/a Állóképek
1896-2010
23 doboz, 5 album, 1 mappa = 2,96 ifm.
1. doboz

Negatívok

1955-1981 (83 db)
1955 (1 db)
1956 (2 db)
1957 (4 db)
1958 (1 db)
1959 (4 db)
1960 (3 db)
1961 (2 db)
1962 (3 db)
1963 (1 db)
év nélkül (1955-1963?) (22 db)
1979 (1 db)
1980 (7 db)
1981 (22 db)

2. doboz

Negatívok

1982-1985 (131 db)
1982 (24 db)
1983 (38 db)
1984 (22 db)
1985 (47 db)

3. doboz

Negatívok

1986-1989 (145 db)
1986 (38 db)
1987 (34 db)
1988 (38 db)
1989 (35 db)

4. doboz

Negatívok

1990-1993 (138 db)
1990 (29 db)
1991 (32 db)
1992 (17 db)
1993 (1 db)
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1999 (2 db)
2000 (3 db)
év nélküli (50 db)
azonosítatlan (17 db)
5. doboz

Pozitív kontakt

1958-1985 (461 db)

6. doboz

Pozitív kontakt

1955-1976 (218 db)

7. doboz

Diaképek (121 db)

8. doboz

Üvegdia képek (249 db)
- 1896 Athén (3 db)
- 1908 London (1 db)
- 1912 Stockholm (32 db)
- 1924 Párizs (16 db)
- 1928 Amszterdam (8 db)
- 1932 Los Angeles (12 db)
- 1932 ? (1 db)
- 1932 Basel (1 db)
- 1936 Berlin (121 db)
- 1937 Németország (1 db)
- 1938 Svájc (2 db)
- 1946 Moszkva (9 db)
- 1948 ? (1 db)
- 1949 Prága (2 db)
- 1949 Főiskolai világbajnokság (12 db)
- 1949 Moszkva (1 db)
- 1950 Basel (26 db)

9. doboz

Üvegdia képek
(265 db)
- Tornaünnepély (36 db)
- Tornászok Alvarez-Sievers (229 db)

10. doboz

Üvegdia képek (497 db)
- Tornászok Stadel-Zeitzmann (67 db)
- Gyakorlatok (128 db)
- Jelölés nélküli (53 db)

11. album

1929.03.20-04.01. München-Párizs-Zürich-Luzern (90 db)

12. album

1930-1931 TF (hiányos) (10 db)

13. album

1932.09.02-04. Belgrádi evezős Európa-bajnokság (50 db)

14. album

1930-as évek Budapesti tornász VB (hiányos) (76 db)

15. mappa

Nagyméretű képek (összesen: 150 db)
Végzett évfolyamok tablói 1925-2010 (144 db)
- 1925-1930 (9 db)
- 1931-1940 (6 db)
- 1941-1950 (9 db)
- 1951-1960 (22 db)
- 1961-1970 (61 db)
- 1971-1980 (7 db)
- 1981-1990 (13 db)
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- 1991-2000 (7 db)
- 2001-2010 (8 db)
- év nélkül (2 db)
SZU-beli versenyek (5 db)
Fuchs Jenő (1 db)
16. album

Erdély 1941, Péter Dániel „Törekvés” Budapest (17 db)

17. doboz

Negatívok, 1-78. tekercs 35 mm repro

18. doboz

Negatívok, 79-132. tekercs 35 mm repro

19. doboz

Negatívok, 71-139. tekercs kontakt

20. doboz

Negatívok, 140-209. tekercs kontakt

21. doboz

Negatívok, számozatlan tekercsek

22. doboz

Fényképek 1900-1950 (319 db)
- 1900-1925 időrendben (26 db)
benne sorozatként: A Középisk. Tornatanító Képzőint. tanárai és nőhallg. 1912/13. (1 db)
Gimnázium 1912-ben (3 db)
Labdarúgás 1910-es, 1920-as évek (18 db)
Stockholm 1912 (4 db)
- 1925-1930 időrendben (47 db)
- 1931-1940 időrendben (191 db)
benne sorozatként: Iti Bacci (Olasz Olimp. Biz. elnöke) látogatása 1931 (6 db)
TF-küldöttség - Bulgária, 1934. október (23 db)
Kongresszusi bemutató 1934 (20 db)
TF aulájának falfestményei 1935 (10 db)
Atlétikai házibajnokság 1937 (4 db)
Úszóbajnokságok 1940: német-magyar, Bp. bajnokság (9 db)
- 1941-1950 időrendben (55 db)
23. doboz

Fényképek 1900-1950 tematikus rendben (392 db)
- Csapatok, csoportképek (26 db)
- Evezés (24 db)
- Katonai tábor (4 db)
- Látogatók fogadása /Horthy, Klebelsberg, Hóman stb./ (26 db)
- Mezei verseny (3 db)
- Motorcsónak, vitorlázás (12 db)
- Ökölvívás (13 db)
- Portrék (20 db)
- Rendezvények (23 db)
- Sportversenyek, bemutatók, vegyes (23 db)
- Tanévnyitó, záróünnepély 1937, 1941 (3 db)
- Tanfolyamok (11 db)
- Táborozás (8 db)
- Tenisz (9 db)
- Téli sportok: Davos, Lake Placid (5 db)
- TF létesítmények (81 db)
- TF szabadtéri talajtorna (2 db)
- TF-en kívüli létesítmények (14 db)
- Vegyes (85 db)
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24. doboz

Fényképek 1951-1970 (500 db)
- 1951-1960 időrendben (65 db)
benne sorozatként: Fiú kollégium építkezése 1954.07.26. (31 db)
Tornacsarnok építkezése 1954 (5 db)
Bemutató Gyulán 1957 (5 db)
Vízi tábor 1958 (4 db)
- 1951-1960 tematikus rendben (95 db)
- Bemutatók, táborok (10 db)
- Május 1-jei felvonulások (14 db)
- TF létesítmények (36 db)
- Ünnepélyek, gyűlések (25 db)
- Vegyes (10 db)
- 1961-1970 időrendben (130 db)
benne sorozatként: Uszoda építkezése 1965 (13 db)
TF uszoda és játékcsarnok avató 1966.11.26. (17 db)
- 1961-1970 tematikus rendben (210 db)
- Atlétikai pálya 200 m-es (3 db)
- Ballagás (8 db)
- Foglalkozások, tudományos munka (25 db)
- Gólya avatás, gólyabál (10 db)
- Kerezsi Endre (12 db)
- Kitüntetések átadása (6 db)
- Politikai rendezvények (7 db)
- Sportkönyvkiadók 1959, 1962 (10 db)
- Sportesemények (20 db)
- TF létesítmények (39 db)
- Ünnepélyek (30 db)
- Vendégek fogadása (6 db)
- Vegyes (27 db)
- Vizsga (7 db)
25. doboz

Fényképek 1971-1990 (720 db)
1971-1980 időrendben (65 db)
benne sorozatként: 50 éves jubileum (3 db)
Ballagás 1979 (2 db)
1971-1980 tematikus rendben (174 db)
- Foglalkozások, sportesemények (63 db)
- Nyári egyetem (6 db)
- TF létesítmények (11 db)
- Tudományos mérések, kísérletek (24 db)
- Tudományos rendezvények, vendégek (20 db)
- Ünnepi alkalmak (30 db)
- Vegyes (20 db)
1981-1990 időrendben (405 db)
benne sorozatként: Videoton, UEFA-kupa 1984-85 (22 db)
TF-zászló ünnepélyes átvétele 1985 (2 db)
Gólyabál 1985/86 (8 db)
Ballagás 1986 (10 db)
Oktatók portréi 1986-1988 körül (90 db)
Leningrád 1988. I. 13. (2 db)
A. Samaranch díszdoktori avatása, 1988 (60 db)
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Van der Velden jazztánc foglalkozása, 1988.07.13-24. (1 db)
J. Havelange díszdoktori avatása, 1989 (50 db)
Dr. Mező Ferenc szobrának avatása, 1989 (14 db)
IX. NTDK 1990.05.11-13. (9 db)
Slippery Rock Univ. Küldöttség, 1990 (8 db)
Kenneth H. Cooper díszdoktori avatása, 1990 (14 db)
Évnyitó 1990/91. (23 db)
1981-1990 tematikus rendben (76 db)
- Foglalkozások (29 db)
- Fordított nap (4 db)
- Ünnepi alkalmak (17 db)
- Vendégek (3 db)
- Vegyes (23 db)
26. doboz

Fényképek 1991-2000 (1001 db)
1991-2000 időrendben (csak sorozatok) (1001 db)
1991. március 15-i ünnepség (22 db)
1991. ballagás (31 db)
1991. július, Charles D. Spielberger díszdoktori avatása (31 db)
1991.08.30-31. Testnevelők Országos Kongresszusa (10 db)
1992. április, Zilahy alapítvány (26 db)
1992.05.19. Kelemen Imre születésnapja (10 db)
1992.10.09. INSEP francia vendégek (5 db)
1992.11.03. William D. Ross díszdoktori avatása (7 db)
1992.12.22. OTSH (5 db) + negatív
1992. Primo Nebiolo díszdoktori avatása (35 db)
1992. Paavo V. Komi díszdoktori avatása (8 db)
1992. Közlekedési Minisztérium (3 db)
1992. 10. Nemzetközi Sporttudományi Diákkongresszus (13 db)
1993. március 15-i ünnepség, OTSH-fogadás (23 db)
1993. április, Lett küldöttség (3 db)
1993.05.13. Habsburg Ottó látogatása (7 db)
1993.06.03. Pedagógusnap (13 db)
1993.08.30-09.01. II. Országos Sporttudományi Kongresszus (21 db)
1993. október 23-i ünnepség, egyiptomi küldöttség (6 db)
1993. évnyitó, hősi halottak emléktáblája (21 db)
1993. gólyabál (43 db)
1993. Nádori tanár úr (21 db)
1993. Hepp-szobor, NET záró (29 db)
1994.06.30. E-W (23 db)
1994. június-július, E-W (26 db)
1994. december, Pozsonyi küldöttség (A. Zmbak) (5 db)
1995. február, TFSE, könyvtári Aleph-rendszer, kínai delegáció (14 db)
1995. pedagógusnap (6 db)
1995. évnyitó (15 db)
1995. ősz Előakkreditáció – Moebly, Morris, 10.23-i ünnepély (24 db)
1995.11.17. 70 éves a TF, jubileumi diplomások (18 db)
1995.11.17. 70 éves a TF, sportbemutató (18 db)
1995.11.17. 70 éves a TF, koszorúzás, kerekasztal, fogadás (20 db)
1995. november, Suez Canal University (7 db)
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1996.03.15-i ünnepély, OBH mesteredzők, Táncművészeti Főiskola
együttese (22 db)
1996. május, XII. ker. önkormányzat Cricket (9 db)
1996.évnyitó (6 db)
1996.diplomaosztó (43 db)
1996.diplomaosztó, TFSE (16 db)
1996.12.16. rektori fogadás (3 db)
1997.02.27. gólyabál (21 db)
1997.03.15-i ünnepély (5 db)
1997.05.30. pedagógusnap (16 db)
1997.07.05. diplomaátadás, jubileumi diplomások (34 db)
1997.09.01. tanévnyitó (9 db)
1997. október 23-i ünnepség, Nádori László születésnap (12 db)
1998.01.29. Sportkórház – együttműk. szerz., Egyetemi Tanács (12 db)
1998.06.27. diplomaosztó, jubileumi diplomások (16 db)
1998. szeptember, évnyitó (9 db)
1998.09.22. Tihanyi József-Bús Ágota-Tarsoly Magdi (3 db)
1998. HM látogatás (6 db)
1998.09.22. Malaysiai küldöttség – „Tamás Pál-féle csapat” (16 db)
1999.06.26. diplomaosztó (11 db)
1999.09.06. tanévnyitó (5 db)
1999.12.07. Keba Mbaye díszdoktori avatása (9 db)
2000.04.13. XIV. NTDK, E. van Praagh díszdoktori avatása (8 db)
2000.05.04. Egyetemi és kari tanács (10 db)
2000.09.04. TF tanévnyitó (14 db+negatívok)
2000.09.10-11. 75 éves jubileum (20 db) Szaka József fotói
2000.11.10-11. 75 éves jubileum, megnyitó (8 db)
2000.11.10-11. 75 éves jubileum, megnyitó, kitüntetések (14 db)
2000.11.10-11. 75 éves jubileum, megnyitó, kitüntetések (36 db)
2000.11.10-11. 75 éves jubileum, külföldi vendégek (6 db)
2000.11.10-11. 75 éves jubileum, gála (18 db)
2000.11.10-11. 75 éves jubileum, koszorúzás, tudom. konf. (15 db)
27. doboz

Fényképek 1991-2000 (363 db)
1991-2000 időrendben (299 db)
1991-2000 tematikus rendben (64 db)
- Foglalkozások (21 db)
- Vegyes (43 db)

28. doboz

Fényképek 2001-2003 (766 db)
2001-2003 időrendben (sorozatok) (299 db)
2001.06.30. Diplomaosztó, jubileumi diplomások (20 db)
2001.09.04. Tanévnyitó (26 db)
2002.03.15. március 15., Jacques Rogge díszdoktori avatása (29 db)
2002.03.15. Jacques Rogge díszdoktori avatása (26 db)
2002.03.15. Jacques Rogge díszdoktori avatása (28 db)
2002.03.15. Jacques Rogge díszdoktori avatása (47 db)
2002.03.15. Jacques Rogge díszdoktori avatása (16 db+ 4 db digitális)
2002.03.15. Jacques Rogge díszdoktori avatása (37 db CD-n)
2002 március, ? (1 db)
2002.06.28-29. diplomaosztó (30 db)
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2003.03.12. Citroen átadása (5 db)
2001- időrend (31 db)
Dátum nélkül - tematikus rendben (436 db)
- Sajtófogadás (15 db)
- Március 15. (1 db)
- Könyvtár olvasóterem átadás (5 db)
- Ebédlő előtti parkosítás (1 db)
- MOA ? (5 db)
- Évnyitó, mesteredzők (6 db)
- Római part (10 db)
- Kari tanács tagjai /Nyerges Mihály/ (1 db)
- Diplomaosztó /Sótonyi, Tihanyi/ (54 db)
- Reklámhoz fotó (12 db)
- Suez Canal University (19 db)
- TF Győri út (5 db)
- The Juggs Public House – Kingston UK. (2 db)
- TDK (?) (10 db)
- Erhard-féle konditerem (20 db)
- 1956-os kiállítás (3 db)
- Sportpálya – óriásplakátok (4 db)
- Nyerges Mihály dékán + Egyet. Tanács (17 db)
- TF ünnep Nyerges (7 db)
- Nádori László 80 éves (18 db)
- Dreher (27 db)
- Dreher (?) (10 db)
- Építkezés (kollégium tatarozása) (25 db)
- Erhard (5 db)
- Rosandich-díj Jurák László (9 db)
- Csanádi szobor (12 db)
- Rektorok táblája (25 db)
- Díszdoktorok táblája (36 db)
- Ázsiai küldöttség – Isvánfi (4 db)
- Borpince – Istvánfi (2 db)
- Koltay Jenő 75. születésnapja (4 db)
- Albán vendégek (3 db)
- Román delegáció (5 db)
- Jugoszláv (zágrábi?) delegáció (10 db)
- Nádori tanár úr (4 db)
- Ballagás (6 db)
- Szobrok, létesítmények (34 db)
- Balczó András a TF-en (6 db)
- Győri úti parkoló térkövezése (3 db)
29. doboz

Fényképek dátum nélkül (1056 db)
Tematikus rendben (472 db)
- Bauer Rudolf album (színes, nyomtatott másolat) (31 db)
- Hegedűs István szobrának avatása (13 db)
- Hivatalos események (46 db)
- Pro Licence képzés és Football Culture kiállítás (21 db)
- TF-ballagás (52 db)
- TF-karácsonyok (14 db)
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- TF-napok, bálok (173 db)
- TF Pedagógus nap (19 db)
- TF-ünnepségek – márc.15., okt.6., 23. (80 db)
- Vegyes (23 db)
- azonosítatlan (584 db)
70/b Mozgóképek
doboz = , ifm.
1. doboz

1. sorozat - Filmtekercsek
Mozgófilmek (CD, DVD) 2004-2007 (12 db)
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