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Önéletrajz 
 
Nádori László nyugalmazott egyetemi tanár a Semmelweis Egyetem testnevelési és 
Sporttudományi Karának emeritusa, a pécsi egyetem honoris causa doktora, Szentgyörgyi 
Albert-díjas életútja a 20. század háromnegyedére terjed.  
Az 1923-ban szültetett sporttudós testnevelı tanári oklevelét 1950-ben kapta a Magyar 
Testnevelési Fıiskolán. Pszichológus diplomáját és egyetemi doktori fokozatát az ELTE 
Bölcsészettudományi Karától nyerte el 1966-ban illetve 1967-ben. 1972-ben biológia 
(testnevelés) tudományban kandidátusi fokozatot szerzett, majd 1981-ben védte meg doktori 
értekezését. Jelenleg akadémiai doktor. 
Publikáció fıként a sportelmélethez, sportpszichológiához kapcsolódnak. 1962-ben jelent 
meg Az ifjúságiak edzése, versenyzése, valamint az Edzés-versenyzés címő szakkönyve a 
témában elsıként, a hazai szakirodalomban. 1967-ben jelent meg elsı fıiskolai jegyzete 
Edzéselmélet és módszertan tárgykörben, majd ez a jegyzet 1968-ban tankönyvi változatban 
is megjelent. Azóta a tankönyv hat további kiadást ért meg. 1972-ben Ezüstgerely irodalmi díj 
elsı helyezettje lett, a Dr. Koltai Jenıvel írt Sportképességek fejlesztése címő szakkönyv. 
Harmadik javított kiadását 1986-ban jelentette meg a Medicina Kiadó. 1999-ben és 2001-ben 
jelent meg Sportelmélet és módszertan címő egyetemi tankönyve Pécsett, amelyet a szerzı a 
PTE felkérésére írt. 2003-ban Európai Unió és a Sport címő könyvét, majd 2005-ben Edzés-
versenyzés címszavakban címmel írt szakkönyvét jelentette meg a Dialóg Campus Kiadó.  
 A Magyar Sporttudományi Társaság egyik alapító tagjaként 2003-ban választották 
örökös elnöknek. A Testnevelı Tanárok Országos Egyesületének is örökös, tiszteletbeli 
elnöke. A Magyar Olimpiai Bizottságnak 1990-tıl 2001-ig elnökségi tagja volt.  
 1972-tıl 1995-ig töltötte be az Európai Sportpszichológiai Társaság fıtitkára, illetve 
alelnöke tisztét. 1975. májusában az Oktatási és Sportminiszterek Világkonferenciáján a 
magyar jelentés készítıjeként vett részt az UNESCO által rendezett konferencián Párizsban. 
1977. októberében Iskolai testnevelés és Sport az Európai térségben címmel megtartott 
UNESCO konferencia rapporteur-e volt Washingtonban. A Testnevelési és Sporttudományos 
Világtanács (CIEPSS) pekingi közgyőlésének értelmében Philip Noel Baker Díjat kapott 
életmőve elismeréseként 1993-ban.  
1996. májusában a Magyar Sportszövetség Elnökévé választották, majd ugyanebben az évben 
az Európai Nem-kormányzati Sportszervezet (ENGSO) koppenhágai közgyőlése a szervezet 
VB tagjának választotta, az 1996-2001-ig tartó periódusra.  
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Nádori László munkásságát jellemzı publikációk: 
 

I. Tankönyvek, szakkönyvek 
 

1. Ifjúságiak edzése, versenyzése. Sportkiadó 1962. 
(Szakemberek körében végzett felmérés alapján jellemzi a szerzı a sportági kiválasztás 
folyamatát.) 
 

2. Edzés-versenyzés. Sportkiadó, 1962. 
(1961/62-ben bevezetett 3-majd 4. éves szakedzıi képzés egyik tárgyának az Edzéselméletnek 
tankönyvi elıkészítése. ) 
 

3. Edzéselmélet. Sportkiadó, 1968. 
(Testnevelési fıiskolai tankönyv, amely maga nemében az elsık közé sorolható, az Európai 
szak- és tankönyvi piacon. A könyv további hat, javított kiadást ért meg.) 
 

4. Sportelmélet és módszertan. PTE. 1999-2001. 
(A Pécsi Tudományegyetem felkérésre írt tankönyv.) 
 

5. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Tankönyvkiadó. 1976. 
(Az 1967-tıl a TF-en, majd több tanárképzı fıiskolán órarendbe iktatott tantárgy háttér 
anyaga.) 
 

6. Sportedzés, versenyzés címszavakban. Medicina, 1979. 
(Sport és határterületi szakkifejezések értelmezı szótáraként használják a szakemberek.) 
 

7. Sportedzés-versenyzés címszavakban. Dialóg Campus, Budapest-Pécs. 2005. 
(Az 1979-ben megjelent szakkönyv korszerősített változata.) 
 

8. Mőveltségkép az ezredfordulón. Kossuth 1980. 
(Tanulmányok az Akadémiai távlati mőveltségkoncepció alapján. Nádori László a kötet 
Szomatikus mőveltségtartalmak címő fejezetét írta. Szerzıtársak: Berend T. Iván, Császár 
Ákos, Marx György, Poszler György, Szentágothai János, Szépe György, Szőcs Ervin.) 
 

9. Sportlexikon I-II. kötet. Medicina, 1986. 
(Nádori László a sportlexikon kiadásának kezdeményezıje, és a kötetek fıszerkesztıje.) 
 

10. Európai Uniós és a Sport. Dialóg Campus, Budapest-Pécs. 2003. 
(Az Unisó csatlakozás Sporttal összefüggı feladatit tartalmazza, a szakember képzésben 
tankönyvként is alkalmazzák.) 
 

II. Tanulmányok, cikkek 1950-2006. 
(Az edzés-versenyzés témakörét érintı edzéselméleti és pszichológiai tanulmányok száma 
100-on felüli. 1950-tıl alkalomszerően írt, kezdeményezı, reagáló, kritikai cikkeket, amelyek 
szakmai folyóiratokban, országos és megyei napilapokban jelentek meg. Számuk becslésem 
szerint 200 körül van. ) 


