Mutató a 70. fondhoz
(Dékániból átvett anyag – ad. Lt. 94/2008)
I. Fényképek
1988
-

Leningrád 1988. I. 13. (2 db)
A. Samaranch díszdoktori avatása (58 db)

1989
-

J. Havelange díszdoktori avatása (48 db)
Dr. Mező Ferenc szobrának avatása (14 db)

1990
- IX. NTDK 1990.V.11-13. (9 db)
- Slippery Rock Univ. küldöttség (8 db)
- Kenneth H. Cooper díszdoktori avatása (14 db)
- Évnyitó 1990/91. (23 db)
1991
-

Március 15-i ünnepség (22 db)
Ballagás (27 db)
Charles D. Spielberger díszdoktori avatása 1991. július (29 db)

1992
-

Zilahy alapítvány 1992. április (26 db)
Kelemen Imre születésnapja 1992.V.19. (8 db)
INSEP francia vendégek 1992. X. 9. (5 db)
Primo Nebiolo díszdoktori avatása (35 db)
Paavo V. Komi díszdoktori avatása (8 db)
William D. Ross díszdoktori avatása 1992.XI.3. (7 db)
OTSH 1992. XII. 22. (5 db) + negatív
Közlekedési Minisztérium (3 db)
10. Nemzetközi Sporttudományi Diákkongresszus (13 db)

1993
-

Március 15-i ünnepség, OTSH-fogadás (23 db)
Lett küldöttség 1993. április (3 db)
Habsburg Ottó látogatása 1993.V.13. (7 db)
Pedagógusnap 1993.VI.3. (12 db)
II. Országos Sporttudományi Kongresszus 1993.VIII.30-IX.1. (21 db)
Évnyitó, hősi halottak emléktáblája (21 db)
Október 23-i ünnepség, egyiptomi küldöttség (6 db)
Gólyabál (43 db)
Nádori tanár úr (21 db)
Hepp-szobor, NET záró (29 db)

1994
-

E-W 1994.VI.30. (23 db)
E-W 1994. június-július (26 db)
Pozsonyi küldöttség (A. Zmbak) 1994. december (5 db)

1995
-

TFSE, könyvtári Aleph-rendszer, kínai delegáció 1995. február (13 db)
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-

Pedagógusnap (6 db)
Évnyitó (15 db)
70 éves a TF, jubileumi diplomások 1995.XI.17. (18 db)
70 éves a TF, sportbemutató 1995.XI.17. (18 db)
70 éves a TF, koszorúzás, kerekasztal, fogadás 1995.XI.17. (20 db)
Suez Canal University 1995. november (6 db)

1996
-

XII. ker. önkormányzat Cricket 1996. május (9 db)
Évnyitó (6 db)
Diplomaosztó (43 db)
Diplomaosztó, TFSE (16 db)
Rektori fogadás 1996.XII.16. (3 db)

1997
-

Gólyabál 1997.II.27. (21 db)
Pedagógusnap 1997.V.30. (16 db)
Diplomaátadás, jubileumi diplomások 1997.VII.5. (34 db)
Tanévnyitó 1997.IX.1. (8 db)
Október 23-i ünnepség, Nádori születésnap (12 db)

1998
- Sportkórház – együttműködési szerződés, Egyetemi Tanács 1998.I.29. (12 db)
- Diplomaosztó, jubileumi diplomások 1998.VI.27. (16 db)
- Évnyitó 1998. szeptember (9 db)
- Tihanyi-Bús-Tarsoly 1998.IX.22. (3 db)
- HM látogatás (6 db)
- Malaysiai küldöttség – „Tamás Pál-féle csapat” 1998.IX.22. (16 db)
1999
-

Diplomaosztó 1999.VI.26. (11 db)
Tanévnyitó 1999.IX.6. (5 db)
Keba Mbaye díszdoktori avatása 1999-XII.7. (9 db)

2000
- XIV. NTDK, E. van Praagh díszdoktori avatása 2000.IV.13. (6 db)
- Egyetemi és kari tanács 2000.V.4. (10 db)
- TF tanévnyitó 2000.IX.4. (14 db+negatívok)
- 75 éves jubileum 2000.XI.10-11. (20 db) Szaka József fotói
- 75 éves jubileum, megnyitó 2000.XI.10-11. (8 db)
- 75 éves jubileum, megnyitó, kitüntetések 2000.XI.10-11. (14 db)
- 75 éves jubileum, megnyitó, kitüntetések 2000.XI.10-11. (36 db)
- 75 éves jubileum, külföldi vendégek 2000.XI.10-11. (6 db)
- 75 éves jubileum, gála 2000.XI.10-11. (18 db)
- 75 éves jubileum, koszorúzás, tudom. konf. 2000.XI.10-11. (15 db)
2001
-

Diplomaosztó, jubileumi diplomások 2001.VI.30. (20 db)
Tanévnyitó 2001.IX.4. (26 db)

2002
-

Március 15., Jacques Rogge díszdoktori avatása 2002.III.15. (29 db)
Jacques Rogge díszdoktori avatása 2002.III.15. (26 db)
Jacques Rogge díszdoktori avatása 2002.III.15. (28 db)
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2003
-

Jacques Rogge díszdoktori avatása 2002.III.15. (47 db)
Jacques Rogge díszdoktori avatása 2002.III.15. (16 db+ 4 db digitálisan)
Jacques Rogge díszdoktori avatása 2002.III.15. (37 db CD-n)
2002 március, ? (1 db)
Diplomaosztó 2002. VI.28-29. (30 db)
Citroen átadása 2003.III.12. (5 db)

Dátum nélkül
- 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)
Azonosítatlan
- Régi talált (44 db)
- Vegyes (18 db)
- ? (20 db)
- Jubileumi diplomások? (13 db)
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-

? (13 db)
? (14 db)
Hepp-szobor? (9 db)
? (14 db)
? (18 db)
? (38 db) /Nyerges M., Orbán V., Hámori J., Nemeskürty I., Kondor K., Jókai A. stb.)Mohai Péter felvételei
- ? (11 db) /Istvánfi Csaba, Hámori József, Brooser Gábor, Réthelyi Miklós/
- ? (6 db) Dreher
- ? (7 db) Istvánfi, Kiss J.
- ? (15 db) Istvánfi
- ? (6 db) Tihanyi J.
- ? vegyes (47 db)
Összesen 2028 db
II. Negatívok
- 1999. VI. 26. Diplomaosztó
- 1999. IX. 6. Évnyitó
- 2000. XI. 11. 75 éves a TF (2 db)
- 2000. OTDK Van Praagh
Azonosítatlan (10 db)
Összesen 15 db
III. Diaképek
- Országismeret (50 + 26 db)
- Képek a TF-ről (43 db)
Összesen 105 db
IV. Filmek (DVD)
- Gólyatábor 2004
- Diplomaosztó 2004.II.27.
- Diplomaosztó 2004.VI.26.
- Szentágothai János Tudásközpont ünnepi megnyitója 2005.II.16.
- Lovaskultúra szakirány I. évf. I. tábora, Sóskút, 2005.X.21.
- Diplomaosztó 2006.II.25.
- Hatékony médiaszereplés 2006.X.13.
- Kari tanács tagjai 2006. november
- Educatio kiállítás 2006.XII.9.
- Diplomaosztó 2007.
- 1956 Power Point
- Angol nyelvű reprezentációs anyag a karról.
Összesen 12 db
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