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A Testnevelési Egyetem képviseletében: 

 

Prof. Dr. h.c. Mocsai Lajos Testnevelési Egyetem rektora,         

a Magyar Kézilabda Szövetség tiszteletbeli elnöke,                         

a magyar férfi és női kézilabda-válogatott volt vezetőedzője, 

európai mesteredző 

Dr. Ökrös Csaba TE tanszékvezető, európai mesteredző 

Györfi János európai mesteredző 

 

Házigazda:  Mezei Dániel Testnevelési Egyetem  

kommunikációs osztályvezető  

 

Meghívott vendégek: 

 

Harsányi  Gergely, a magyar kézilabda-válogatott volt 

csapatkapitánya, a Grundfos Tatabánya Kézilabda Club 

játékosa, 172-szeres válogatott 

 
 

Kökény Beatrix az FTC kézilabdaszakosztályának női szakág- 

és utánpótlásvezetője, 245-szörös magyar válogatott, olimpiai 

ezüst- és bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa-

bajnok, 8-szoros magyar bajnok, 7-szeres Magyar Kupa-

győztes 

 

 
 

 

 



Kovács Péter európai mesteredző, világbajnoki ezüstérmes, 4-

szeres világválogatott, olimpiai 4. hely (1976, 1988), 323-szoros 

válogatott, vb- ezüstérmes (1986), BEK-győztes (1982, Bp. 

Honvéd), 6-szoros magyar bajnok, Magyar Kupa-győztes, 

német bajnok (1990), Német Kupa-győztes (1989), jelenleg a 

Vasas SC női felnőttcsapatának vezetőedzője 

 

 
 
A program:  

 

A TF-esték szervezésének célja, hogy az egyetem hallgatói, kézilabdások és kézilabdás 

szakemberek innovatív, ösztönző, motiváló gondolatokat, impulzusokat kapjanak a sportolói, 

illetve az azt követő pályafutásuk sikeres felépítéshez. A TF-esték keretében Magyarország 

egyik legsikeresebb csapatsportjának, a kézilabdának a kiemelkedő játékosai és szakemberei 

érkeznek az egyetem vendégeiként megosztani tapasztalataikat, élményeiket a hallgatósággal. 

 

Az est egyben azt is szolgálja, hogy visszahívja azokat a kézilabdás kiválóságokat, akik a 

Testnevelési Egyetem keretében végezték el tanulmányaikat. A találkozó célja, hogy induljon 

meg egy élénk – nemcsak a múltra, hanem a jövő építését is szolgálva - sportági eszmecsere, 

közösségi élet, erősödjön meg a kézilabdás identitás, hiszen egyre több ország csatalakozik a 

sportág nemzetközi táborához, és egyre élesebb verseny zajlik a világ elitjében maradásért.  

 

A Testnevelési Egyetem aktív, kezdeményező szerepet kíván ellátni a kézilabda további 

erősödésében, sikerében, ennek egyik feltétele a sport és tanulás tartós összekapcsolódásának 

támogatása. Rendkívül fontos, hogy a sportpályafutásukat befejező kiváló sportolók ne 

távolodjanak el sportáguktól, tudásuk, tapasztalatuk hasznosuljon a sportág további építkezésében. 

Az eszmecserén arról kap a hallgatóság teljes képet, hogy miként lehet a saját karriert tervezetten 

felépíteni, hol tart ma a nemzetközi világ. 

Fontossá vált a sportolók életútjának figyelése (informatikai követése), segítése, ebben kíván a 

Testnevelési Egyetem aktív támogatást nyújtani. 

 

Várunk rendezvényünkre minden, a Testnevelési Egyetemen vagy más felsőoktatási intézményben 

tanuló, a kézilabda iránt érdeklődő hallgatót, jelenleg is sportoló kézilabdásokat és kiemelten a 

Testnevelési Egyetemen végzett mesteredzőket, szakedzőket, edzőket és természetesen minden 

kedves érdeklődőt! Az infrastruktúrájában megújuló Testnevelési Egyetem természetesen várja a 

környék, a kerület kézilabda iránt érdeklődő lakóit is, fiatalokat és idősebbeket egyaránt! A 

Testnevelési Egyetem a szintén 1925 óta működő TFSE–vel - annak megújuló kézilabda 

szakosztályával - együttműködésben szervezi ezen innovatív tradíciót teremteni szándékozó 

rendezvényét!   

 



A Testnevelési Egyetem rektora, prof. dr. h.c. Mocsai Lajos - a TFSE kézilabda-szakosztály aktív 

támogatójaként - védnöke is egyben ennek a formabontó és tradícióteremtő rendezvénynek. 

 

 
 „A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. 

(...) A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek 

teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair 
play", a nemes küzdelem szabályaira.” 

Szent- Györgyi Albert 

 

A rendezvény ingyenes, de a korlátozott férőhelyek miatt kötelező regisztrációhoz van kötve! 

Regisztrálni 2017. május 8-ig lehet frigyesi.szandra@gmail.com címen!  

 

 

A TF-en végzett edző kollégákat kérjük, hogy ezen túl regisztráljanak a TE Kézilabdás 

Alumni körbe is (információk a folytatásban feltüntetve)!  

 

TE Kézilabda Alumni megalakulása 

 

A Testnevelési Egyetem szeretné, ha az egyetemen végzett kézilabdaedzők, szakedzők 

szorosabban kötődnének az egyetemhez, és rendszeresen visszatérnének egy-egy szakmai 

beszélgetésre, találkozóra!   

Megalakítjuk a TF-en végzettek sportági kézilabdás alumni csoportját (TE Kézilabda Alumni 

Kör)! Bízunk abban is, hogy az alma mater európai szintű újjáépülésével, megszépülésével az 

egyetemi kézilabda ismét visszakerül méltó helyére! 

A TE Kézilabda Alumni Kör programjának szervezését - a konkrét megvalósítást - a TFSE 

kézilabda-szakosztálya segíti, szervezi.  

 

A szakosztály tervei: 

 az egy évfolyamon végzett kézilabdás szakemberek találkozóinak megszervezése, a 

kapcsolatok újjászervezése az információáramlás kialakítása 

 tematikus szakmai napok kialakítása, szakmai előadások megtartása 

 egy-egy világverseny trendjeinek, szereplésének közös elemzése 

 a világ és Európa vezető kézilabdás nemzeteinek, azok bajnokságainak elemzése 

 élménybeszámolók 

 az utánpótlás és a hátország szakmai problémáinak elemzése 

 természetesen a TFSE különböző szakmai területekről történő támogatását, esetleg 

szponzorálását is megtisztelőnek vesszük…    

 

A kapcsolatfelvételt lehetővé tevő link a következő: 

http://tf.hu/szervezeti-felepites/kozkapcsolati-igazgatosag/alumni-iroda/alumni-kor-regisztracio 

 

 
 

mailto:frigyesi.szandra@gmail.com
http://tf.hu/szervezeti-felepites/kozkapcsolati-igazgatosag/alumni-iroda/alumni-kor-regisztracio


 
 

Alumni Iroda  

 

Misszió 

 

Az alumni szervezetek, így az alakuló TE Alumni Iroda elsődleges feladata a kapcsolat 

teremtése, ápolása a Testnevelési Egyetemhez szakmailag kapcsolódó személyek között. 

Az alumni latin eredetű szó,  jelentése: öregdiák, véndiák. Az alumni kör azonban magába 

foglalja az öregdiákok mellett az egyetem oktatóit, kutatóit is. A kapcsolat fenntartása mind a 

hallgatók, mind az egyetem érdekeit szolgálja. 

Az alumni legfőbb szerepe, hogy meghívja, összegyűjti és folyamatos élő kapcsolatot biztosít a 

tagok között. Összekötő és megtartó erő valamennyi alumnis számára. Az Alumni Iroda 

feladatainak középpontjában az Alumni Kör áll, céljait, programjait és szolgáltatásait pedig a 

hagyományok megtartása mellett a kor követelményeinek figyelembevételével határozza meg. 

 

A TE Alumni Kör 

 

A TE Alumni Kör tagjai lehetnek: a Testnevelési Egyetemen, valamint jogelődjein végzett 

magyar és külföldi hallgatók, oktatók és kutatók (jelenlegi, volt, vendég), és a mindenkori 

végzős hallgatók. 

 

Regisztráció 

Az alumni tagság regisztrációhoz kötött és díjmentes. Tisztelettel és szeretettel várjuk a 

tagjelöltek jelentkezését, amit a regisztrációs lap kitöltésével tehetnek meg. 

 

http://tf.hu/szervezeti-felepites/kozkapcsolati-igazgatosag/alumni-iroda/alumni-kor-regisztracio 

 

Kapcsolat 

 Budapest, Alkotás utca 44., Főépület, fszt. 9. 

 telefon: +36-1-487-9200/61221 

 email: alumni@tf.hu 

 web: tf.hu/ai 

http://tf.hu/szervezeti-felepites/kozkapcsolati-igazgatosag/alumni-iroda/alumni-kor-regisztracio
mailto:alumni@tf.hu
http://tf.hu/ai



