
panorámaIV V
2017. 10. 14. 2017. 10. 14.

nemzetisport nemzetisport

T E S T N E V E L É S I  E G Y E T E M

Európa legrégebben alapított testkulturális felsőoktatási 
intézménye a csaknem száz olimpiai bajnokával a tudományterület 
legismertebb és legelismertebb egyeteme hazánkban. 
Az 1925-ben alapított Testnevelési Egyetem hamarosan visszanyeri 
régi fényét és rangját.

Október 15-én lesz napra pontosan 
két éve, hogy porig égett a Testneve-
lési Egyetem atlétikai csarnoka. Pénz-
ben nem mérhető kár keletkezett, 
hiszen az atlétikai csarnokban volt a 
Magyar Sportcsillagok Fala csaknem 
kétszáz sportolónk kéznyomával, 
ott volt látható másoké mellett két 
világklasszis labdarúgónké, Hideg-
kuti Nándoré és az egyetlen magyar 
aranylabdásé, Albert Flóriáné. Három 
különböző vizsgálatot folytattak a 
tűzeset okának feltárása érdekében, 
amelynek eredményeképpen kizárták 
az ön- vagy idegenkezűséget.

A sajnálatos esemény természete-
sen kitörölhetetlen fejezetként vonult 
be az 1925-ben alapított iskola törté-
nelmébe. És ugyanez lesz a „sorsa” 
annak a szó szoros és átvitt értel-
mében zajló építkezésnek, amelynek 
már tanúi lehetünk.

„A fejlesztés valójában már három 
éve tart, akkorra tehető az egyetem 
életének egyik fontos eseménye: 
tizennégy év után kiváltunk a Sem-
melweis Egyetemből, s lett ezáltal 
újból önálló a Testnevelési Egyetem 
– mondta prof. dr. h. c. Mocsai Lajos, 
aki december 17-én ér első, három-
éves rektori ciklusa végéhez. – A 
Testnevelési Egyetem visszakapta azt 
a brand értékét, amellyel korábban 
rendelkezett; Európa legrégebben 

alapított testkulturális felsőoktatási 
intézménye a csaknem száz olimpiai 
bajnokával a tudományterület legis-
mertebb és legelismertebb egyeteme 
hazánkban. Az építkezés voltaképpen 
már az első évünkben elkezdődött, 
hiszen újjáalapítottuk az egyetemet. 
A szükséges és átfogó fejlesztések 
érintették mind az oktatási, mind az 
igazgatási területeket.”

A legsikeresebb magyar kézilab-
daedző rámutatott: évente ezermilli-
árdokat költünk a különböző beteg-
ségcsoportokra, így például csak az 
ízületi instabilitás gyógyítására  – az 
általános iskolásoktól kezdve a nyug-
díjasokig – csaknem háromezermilli-
árdot. Ha hetvenéves korunkban nem 
okoz gondot vagy fájdalmat a cipőnk 

bekötése, vagyis ha megelőzzük a 
bajt, a betegségeket, rengeteg pénzt 
takaríthatunk meg. Vagy ahogy Mo-
csai Lajos fogalmazott: hatékony pre-
venciós munkával sokkal könnyebben 
kigazdálkodható akár egy olimpia 
megrendezése is.

E gyökeres változást segítheti elő 
és gyorsíthatja fel a Testnevelési 
Egyetem, amelynek újjáépítése az 
idén kezdődött el a kormányhatáro-
zatban garantált 44.37 milliárd forint 
támogatással. Jövő év szeptemberé-
re tervezik az új campus első ütemé-
nek átadását.

„Ez a folyamat három részből áll, 
most tartunk az első kettőnél, az in-
tegrált laboratóriumi rendszer, vala-
mint a tudásközpont létrehozásánál. 

Ilyen laboratóriumi rendszer talán 
sehol nincs a világon. Ennek része 
egy olyan egyedülálló sporttudományi 
analitikai központ, amellyel a lehető 
legjobban tudjuk támogatni a magyar 
sportot és az utánpótlását. Terveink 
szerint a későbbiekben ez kiegészül 
genetikai vizsgálatokra is alkalmas 
laborral. Összefoglalva: tehát olyan 
integrált laboratóriumi rendszer jön 
létre, amelyben a sportoló motoriku-
mát, terhelés alatti döntőképességét, 
pszichéjét és személyiségét is vizs-
gálni, fejleszteni tudjuk” – újságolta a 
TE rektora.

Az intézmény területén, az Alko-
tás utcai fronton található épület is 
megújul, köré épülnek majd az ős-
parkba a kutatólaboratóriumok, és az 
új központi épületben hat-nyolcszáz 
négyzetméteres aulát alakítanak ki, 
mellette egy majd’ félezres auditori-
ummal.

A TE egyszerre lesz sportszakmai, 
sporttudományi és sportkutatási 
központ.

„Az egyetemnek a továbbképzés-
ben is óriási szerepe van – folytatta 
Mocsai Lajos. – A Magyar Edzők 
Társaságával és a Magyar Olimpiai 
Bizottsággal új, aktív kapcsolatot 
alakítottunk ki, ennek köszönhetően 
szinte havonta tartunk sportszak-
mai és tudományos konferenciákat, 
amelyek az elmúlt időszakban telt 
ház előtt zajlottak. Ami pedig az 
előttünk álló időszakot illeti: a be-

ruházással kapcsolatban az egyik 
legfontosabb feladatunk – amint 
arra már utaltam –, hogy a léte-
sítményeket, laboratóriumokat és 

sportfelületeket a legmagasabb 
sporttechnológiával és tudományos 
eszközrendszerrel rendezzük be. 
Szeretnénk, hogy a sporttudomány, 

testkultúra területén Európa leg-
jobb egyetemei között emlegessék a 
Testnevelési Egyetemet. Ez vezérel 
minket.”

S ha már felszereltség: a moder-
nizáció, a technológia a tantermekben 
is jelen lesz. A virtuális oktatási te-
rekben a többdimenziós módszertani 
lehetőségeket kihasználva a hallga-
tók hatékonyabban tudják majd el-
sajátítani a tananyagot. A különböző 
csarnokokban stratégiai elemző-
rendszereket építenek be úgy, hogy 
mögötte egy tanteremben a hallgatók 
azonnal láthatják a kivetítőn, hogy mit 
csinál a sportoló, vagy hogyan dolgo-
zik az edző, testnevelő.

„Törekszünk arra, hogy a modern 
technológia és eszközrendszer mel-
lett a sport legkiválóbb humán erőfor-
rása is nálunk legyen. Az oktatói kar 
munkáját igyekszünk koncentrálni 
elsősorban az egyetemi, illetve az 
azt támogató szakszövetségi, edzői, 
vezetői feladatokra. Továbbá a gya-
korlati képzési színterek biztosítása 
érdekében szeretnénk együttműködni 
az ország legjobb sportági akadémiá-
ival és klubjaival is.”

Mocsai Lajos úgy kalkulál, hogy 
2018 szeptemberében költöznek át 
a campus új területére és a tudomá-
nyos tengelybe, azt követően másfél 
éven belül létrejön a sportfelület-lé-
tesítményrendszer is, 2021-ig pedig 
minden megálmodott és előkészített 
tervük megvalósul.

„Akkor majd kijelenthetjük, hogy 
a világ egyik legmodernebb test-
kulturális egyeteme a Testnevelési 
Egyetem.”

 K a m l e r 
 J á n o s

Tizenkét év elteltével az idén újra elindította a szakedzői képzést a Testnevelési 
Egyetem. Szeptemberben csaknem nyolcvan olimpiai, világ- vagy Európa-baj-
noki érmes sportolónk kezdte el tanulmányait ezen a szakon, mások mellett a 
párbajtőröző Szász-Kovács Emese és Imre Géza, a kajakozó Medveczky Erika, 
a vízilabdázó Takács Orsolya, a korábbi birkózó Ritter Árpád vagy éppen egyko-
ri profi ökölvívó világbajnokunk, a jelenleg a Magyar Ökölvívó-szakszövetség 
elnöki székében ülő Erdei Zsolt is.

„Beindítottuk a szakedzőképzést huszonegy sportágban nappali, valamint 
levelező tagozaton. Leraktuk az alapjait a legmagasabb MSc szintű edzőkép-
zésnek is” – mondta Mocsai Lajos.

ÚJraIndult 
a szakedzői képzés

a Kancellár 
mondta
A rendszerváltást követően szinte mindegyik 
egyetem átment fejlesztésen, a Testnevelési 
Egyetemet, akkori nevén a Testnevelési Főis-
kolát kivéve.

„Ez meg is látszott – mondta dr. Genzwein 
Ferenc, aki egy hónap híján három éve kan-
cellárja az intézménynek. – Először 1986-ban 
hallgatóként jártam ide, és az akkori helyzet 
szinte ugyanolyan volt, mint a kancellári kineve-
zésemkor. Az elmúlt harminc év értelemszerűen 
tovább rontotta az állapotokat. Elszomorító – ez 
a szó jutott eszembe először az épületegyüttest 
kívülről látva, majd azután belülről főleg. A tűz-
eset kapcsán feltétlenül meg kell említenem, 
hogy – együttműködve a Budapesti Történeti 
Múzeummal – sikerült megmenteni és helyre-
állítani a pótolhatatlan értékű kézlenyomatok 
mintegy nyolcvan-kilencven százalékát. A sé-
rültek közül, akiét még lehetett, rekonstruáltuk, 
akik pedig már nincsenek közöttünk, azoknak 
méltóképpen állítunk emléket az új 
campus területén. A Vasas tiszte-
letbeli elnökeként sajnos már sze-
reztem hasonló tapasztalatokat az 
Illovszky- és a Várady-életmű ápo-
lásában, különös tekintettel a tárgyi 
emlékekre. Terveink között szerepel 
a Testnevelési Egyetem (Főiskola) 
Múzeum megalapítása a régi közpon-
ti épületben.”

A labdarúgás elkötelezett híveként kiemel-
ten fontosnak tartja, hogy a szakedzői képzés a 

futballban is elindult, meggyőződé-
se, hogy ezáltal jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a magyar labda-
rúgás fejlődéséhez.

„Az egyik első feladatom az 
volt, hogy előkészítsem a közös 

munka lehetőségét a Magyar Labdarúgó-szö-
vetséggel. Csányi Sándor elnök úr rendkívül 

konstruktív volt, például építő javaslatot tett 
a testnevelőtanár-képzésre a labdarúgásra 
tekintettel. A Testnevelési Egyetem nyolcpon-
tos együttműködési megállapodást írt alá az 
MLSZ-szel 2015 tavaszán. Szerintem ennek 
már vagy húsz éve meg kellett volna történnie, 
de ugye jobb későn, mint soha…” – tette hozzá 
dr. Genzwein Ferenc.
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