
A TF Küzdősportok Tanszékén oktatott tárgyak listája 

(készült: 2013. január 10-én) 

 

BSc Nappali tagozat 

Testnevelő-edző szak: 

Küzdősportok alapjai: 

Név: Küzdősportok alapjai 

Kód: TBTKUZKUA1N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Németh Endre, Dr. Fodor Tamás, Horváth Tamás, 

Patócs Ákos 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: II. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a birkózás, a judo és a vívás hazai és nemzetközi 

történetével, szerepükkel a sport rendszerében. Megismerkednek továbbá a birkózás, a judo és a vívás 

alapvető versenyszabályaival. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a birkózás, a judo és a 

vívás, azaz a küzdősportok személyiség formáló és képesség fejlesztő hatásaival. Betekintést kapnak a 

küzdősportok sajátos módszertanába és versenyrendszerébe. 

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele:  

 Jelenlét az órákon, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

Félév elfogadásának feltétele:  

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét 

oldalra (vívás esetében csak egy oldalra) 

 Hiányzás a Tanulmányi és Vizsga Szabályzatban előírtak szerint. 

 Adott sportágakban 1-1 versenylátogatás igazolása. 

 A versenyszabályok és sportágtörténet elmélyült ismerete. 
 



Önvédelem: 

Név: Önvédelem 

Kód: TBTKUZONV1N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: III. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 
 
Tantárgy leírás (kiadható): A helyes önvédelmi magatartás kialakítása. 
 
Előfeltétel: Küzdősportok alapjai 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon, az érvényben lévő TVSZ szerint.  

 dolgozat eredményes megírása 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 Az ellenőrző kérdések elfogadható szintű megválaszolása. 

 A tanult akciók egyénileg és társsal, megfelelő színvonalon való bemutatása. 
 

Birkózás: 

Név: Birkózás 

Kód: TBTKUZBIR1N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 2 Óraszám: 26 

Félév: IV. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Bevezetés a birkózás gyakorlati mozgásanyagába, és elméleti ismereteibe  

 A tantárgy oktatásával azt kívánjuk elérni, hogy hallgatóink a tanult ismeretek birtokában bepillantást 
nyerjenek a test-test elleni küzdelem során alkalmazott stratégiai és taktikai gondolkodásmódba, 
megismerjék azokat az akarat-erkölcsi tulajdonságokat, melyek a birkózás gyakorlása során alakulnak ki a 
tanítványokban, ismerjék meg az ebben rejlő pedagógia lehetőségeket.  

 Alapfokon sajátítsák el a küzdőjátékok, a grundbirkózás, és a birkózás alapelemeit, melyeket az iskolai 
testnevelésben, sportköri foglalkozáson, és táborozásokon alkalmazni lehet. 



  Tanulják meg azokat a mozgásanyag kiválasztási szempontokat, pedagógiai és szervezési módszereket, 
egészségvédelmi normákat, melyek lehetővé teszik a birkózás életkori sajátosságoknak megfelelő 
hasznosítását. 
 

Feladata:    

 egy olyan egészséges testnevelő tanári szemléletmód kialakításának elősegítése, mely szerint csak a 
sokoldalúan felkészült, a küzdősportokban is jártas testnevelő képes igazán a tanulók nevelési feladatainak 
maradéktalan teljesítésére. 
 

Előfeltétel: Küzdősportok alapjai 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon, az érvényben levő TVSZ szerint 

 egy esetben versenylátogatás (verseny elnöktől igazolást hozni) 
 

Félév elfogadásának feltétele: 

 Aktív részvétel az órákon 

 egy esetben versenylátogatás (verseny elnöktől igazolást hozni) 

 zárthelyi dolgozat teljesítése 

 a tanult technikák bemutatása 

 

Judo: 

Név: Judo 

Kód: TBTKUZJUD1N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 2 Óraszám: 26 

Félév: V. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek a judo és a budo sportok 

szellemiségébe, megismerjék azok személyiségfejlesztő hatásait. Az eséstechnikák és az egyszerűbb 

állás- és földharctechnikák elsajátítása révén képesek lesznek a közoktatásban a testnevelési órák 

keretén belül judo foglalkozásokat tartani. A szabályok megismerése révén megértik a judo 

versenyeket, tanítványaiknak képesek lesznek továbbadni ezt a tudást is.     

Előfeltétel: Küzdősportok alapjai 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 



 Versenylátogatás a félév során egy alkalommal a tanár által kijelölt időpontban. 

 Edzéslátogatás a félév során egy alkalommal a tanár által kijelölt időpontban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg (eséstechnikák) és társsal (dobás-,és földharctechnikák) megfelelő 

színvonalon történő bemutatása tetszés szerinti oldalra. 

 

Vívás: 

Név: Vívás 

Kód: TBTKUZVIV1N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 2 Óraszám: 26 

Félév: VI. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Bevezetés a vívás, a küzdelem (a támadás és védekezés, valamint a megelőzés) sajátos pszichés helyzetének 

megismerésébe, a vívás gyakorlati mozgásanyagába. A tantárgy keretében a hallgatók, a tanult ismeretek 

birtokában bepillantást nyernek a küzdelem során alkalmazott taktikai, stratégiai gondolkodásmódba. A vívás 

elsajátítása, gyakorlása során megismerkednek a vívásban rejlő pedagógiai lehetőségekkel, a vívói 

gondolkodásmód, helyzetfelismerés és problémamegoldás elméleti és gyakorlati szempontjaival.  

 A hallgatók alapfokon elsajátítják a vívói mozgáselemeket, a támadás, védekezés és közbetámadás 
technikai és taktikai megoldásait. 

 A versenyszabályok alapjainak elsajátítása után legyen képesek az iskolai és sportfoglalkozásokon 
versenyeket szervezni és lebonyolítani. 

 Alkalmasak legyenek a küzdelem bonyolult szabályai között eligazodva, értelmezni a bírói döntéseket. 

 Egyszerű technikai elemekkel legyenek képesek kisebb egyéni, illetve csoportos vívófoglalkozást 
tartani. 

 
Előfeltétel: Küzdősportok alapjai 

Aláírás feltétele: 

 aktív részvétel az órákon 

 szabályok és alapfogalmak ZH sikeres teljesítése  

 versenylátogatás 

 hiányzás a TVSZ szerint 

 



Félév elfogadásának feltétele: 

Elmélet: A vívás szabályainak ismeretében a küzdelem (asszó) levezetése (zsűri – feladat) 
elektromos találatjelző géppel. 
 

Gyakorlat: A tanult akciók megfelelő technikai színvonalon történő bemutatása, társsal az 
akciók egymásra épülésének bemutatása.  
A gyakorlati jeggyel záruló félévben az ellenőrzés folyamatos, amit bemutatóval és 
versennyel zárunk le. 

 

Küzdősportok szigorlat: 

Név: Küzdősportok szigorlat 

Kód: TBTKUZSZI1N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás, Dr. Németh Endre, Horváth Tamás, 

Patócs Ákos 

Kredit: - Óraszám: - 

Félév: VI. Vizsgaforma: szigorlat 

 

Tantárgy leírás (kiadható): - 

Előfeltétel: Küzdősportok alapjai, Önvédelem, Birkózás, Judo, Vívás  

Aláírás feltétele: 

 A képzés során kötelezően tanult tárgyak sikeres teljesítése. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A szigorlat eredményes teljesítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szakdolgozat I. : 

Név: Szakdolgozat I. 

Kód: TB_KUZSAK1N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás, Dr. Németh Endre, Horváth Tamás, 

Patócs Ákos 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: IV. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): - 

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele: 

 A dolgozat vázlatának és irodalmi áttekintésének megfelelő színvonalú elkészítése. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 Az aláírási feltétel teljesítésének értékelése ötfokozatú skálán. 

 

Szakdolgozat II. : 

Név: Szakdolgozat II. 

Kód: TB_KUZSAK2N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás, Dr. Németh Endre , Horváth Tamás, 

Patócs Ákos 

Kredit: 3 Óraszám: 39 

Félév: V. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): - 

Előfeltétel: Szakdolgozat I. 

Aláírás feltétele: 

 A dolgozat elkészítéséhez szükséges vizsgálatok, mérések elkészítése, azok határidőre történő leadása. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 Az aláírási feltétel teljesítésének értékelése ötfokozatú skálán. 



Szakdolgozat III. : 

Név: Szakdolgozat III. 

Kód: TB_KUZSAK3N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás, Dr. Németh Endre , Horváth Tamás, 

Patócs Ákos 

Kredit: 6 Óraszám: 78 

Félév: VI. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): - 

Előfeltétel: Szakdolgozat II. 

Aláírás feltétele: 

 A dolgozat végleges formában történő elkészítése. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 Az aláírási feltétel teljesítésének értékelése ötfokozatú skálán az oktatási dékánhelyettes úr által 

kiadott szempontrendszer alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportági szaktárgyak (sportágak szerint) 

1.) Birkózás 

 

Sportszakmai gyakorlat I. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat I. 

Kód: TBTKUZSGY1N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: I.  Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat II. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat II. 

Kód: TBTKUZSGY2N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: II. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat I. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat III. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat III. 

Kód: TBTKUZSGY3N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: III. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat III. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat IV. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat IV. 

Kód: TBTKUZSGY4N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: IV. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat III. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat V. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat V. 

Kód: TBTKUZSGY5N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: V. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat IV. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat VI. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat VI. 

Kód: TBTKUZSGY6N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: VI. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat V. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok I. : 

Név: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok I. 

Kód: TBTKUZEDV1N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: IV. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

 A hallgatók felkészítése a birkózó edzői munka speciális feladatainak ellátására. 

 Az edzői munka megfigyelése, elemzése, hibajavítás és feltétel-teremtés.  

 Edzésvezetés különböző korosztályos versenyzők részére, kötött-, és szabadfogásban egyaránt. 

 Korcsoportok szerinti, és individuális edzéstervek szerinti felkészítés irányítása. 

 A felkészítési folyamatok ellenőrzése (tesztek alkalmazása), és javítása. 
 

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A tanár által kijelölt edzéstervek elkészítése különböző korcsoportú és képzettségű birkózóknak. 

 A tanár által kijelölt oktatási anyag megfelelő színvonalon történő oktatása különböző korcsoportú 

birkózók számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok II. : 

Név: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok II. 

Kód: TBTKUZEDV2N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 2 Óraszám: 26 

Félév: V. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

 A hallgatók felkészítése a birkózó edzői munka speciális feladatainak ellátására. 

 Az edzői munka megfigyelése, elemzése, hibajavítás és feltétel-teremtés.  

 Edzésvezetés különböző korosztályos versenyzők részére, kötött-, és szabadfogásban egyaránt. 

 Korcsoportok szerinti, és individuális edzéstervek szerinti felkészítés irányítása. 

 A felkészítési folyamatok ellenőrzése (tesztek alkalmazása), és javítása. 
 

Előfeltétel: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok I. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A tanár által kijelölt edzéstervek elkészítése különböző korcsoportú és képzettségű birkózóknak. 

 A tanár által kijelölt oktatási anyag megfelelő színvonalon történő oktatása különböző korcsoportú 

birkózók számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok III. : 

Név: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok III. 

Kód: TBTKUZEDV3N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 2 Óraszám: 26 

Félév: VI. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

 A hallgatók felkészítése a birkózó edzői munka speciális feladatainak ellátására. 

 Az edzői munka megfigyelése, elemzése, hibajavítás és feltétel-teremtés.  

 Edzésvezetés különböző korosztályos versenyzők részére, kötött-, és szabadfogásban egyaránt. 

 Korcsoportok szerinti, és individuális edzéstervek szerinti felkészítés irányítása. 

 A felkészítési folyamatok ellenőrzése (tesztek alkalmazása), és javítása. 
 

Előfeltétel: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok II. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A tanár által kijelölt edzéstervek elkészítése különböző korcsoportú és képzettségű birkózóknak. 

 A tanár által kijelölt oktatási anyag megfelelő színvonalon történő oktatása különböző korcsoportú 

birkózók számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportági elmélet és módszertan I. : 

Név: Sportági elmélet és módszertan I. 

Kód: TBTKUZSEM1N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 4 Óraszám: 52 

Félév: IV. Vizsgaforma: kollokvium 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Olyan felsőfokon felkészült birkózó szakemberek kibocsátása, akik a birkózás mozgásanyagát képesek 

szakszerűen oktatni, és olyan versenyzőket nevelni, akik világviszonylatban is jó eredményekre képesek. A 

mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, neveléséhez, a sportegyesületi munkához, a sportág 

elméleti műveléséhez rendelkeznek szükséges gyakorlati és szaktudományi ismeretekkel. 

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele: - Jelenlét az órákon, hiányzás az érvényben levő TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: Dolgozat, illetve szakmai teszt eredményes megírása. A témakörben felsorolt 

gyakorlati ismeretanyag elsajátítása, és eredményes bemutatása. 

 

Sportági elmélet és módszertan II. : 

Név: Sportági elmélet és módszertan II. 

Kód: TBTKUZSEM2N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 4 Óraszám: 52 

Félév: V. Vizsgaforma: kollokvium 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Olyan felsőfokon felkészült birkózó szakemberek kibocsátása, akik a birkózás mozgásanyagát képesek 

szakszerűen oktatni, és olyan versenyzőket nevelni, akik világviszonylatban is jó eredményekre képesek. A 

mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, neveléséhez, a sportegyesületi munkához, a sportág 

elméleti műveléséhez rendelkeznek szükséges gyakorlati és szaktudományi ismeretekkel. 

Előfeltétel: Sportági elmélet és módszertan I. 

Aláírás feltétele: - Jelenlét az órákon, hiányzás az érvényben levő TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: Dolgozat, illetve szakmai teszt eredményes megírása. A témakörben felsorolt 

gyakorlati ismeretanyag elsajátítása, és eredményes bemutatása. 

 



Sportági elmélet és módszertan III. : 

 

Név: Sportági elmélet és módszertan III. 

Kód: TBTKUZSEM3N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 4 Óraszám: 52 

Félév: IV. Vizsgaforma: kollokvium 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Olyan felsőfokon felkészült birkózó szakemberek kibocsátása, akik a birkózás mozgásanyagát képesek 

szakszerűen oktatni, és olyan versenyzőket nevelni, akik világviszonylatban is jó eredményekre képesek. A 

mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, neveléséhez, a sportegyesületi munkához, a sportág 

elméleti műveléséhez rendelkeznek szükséges gyakorlati és szaktudományi ismeretekkel. 

Előfeltétel: Sportági elmélet és módszertan II. 

Aláírás feltétele: - Jelenlét az órákon, hiányzás az érvényben levő TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: Dolgozat, illetve szakmai teszt eredményes megírása. A témakörben felsorolt 

gyakorlati ismeretanyag elsajátítása, és eredményes bemutatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Judo 

 

Sportszakmai gyakorlat I. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat I. 

Kód: TBTKUZSGY1N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: I. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat II. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat II. 

Kód: TBTKUZSGY2N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: II. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat I. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat III. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat III. 

Kód: TBTKUZSGY3N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: III. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat II. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat IV. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat IV. 

Kód: TBTKUZSGY4N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: IV. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat III. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat V. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat V. 

Kód: TBTKUZSGY5N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: V. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat IV. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat VI. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat VI. 

Kód: TBTKUZSGY6N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: VI. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Az oktatás célja, hogy felkészítse a hallgatót a sportfoglalkozások megszervezésére és irányítására, illetve az 

edzői munka speciális feladatainak ellátására. A sportszakmai gyakorlatok során a hallgatók közvetlen edzés- 

edzésvezetési, verseny- és versenyrendezési tapasztalatokat szereznek. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat V. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú gyermekek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok I. : 

Név: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok I. 

Kód: TBTKUZEDV1N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: IV. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

 A hallgatók felkészítése az edzői munka speciális feladatainak ellátására. 

 Az edzői munka megfigyelése, elemzése, hibajavítás.  

 -A páros és csoportos küzdő játékok, és speciális rávezető gyakorlatok rendszere és alkalmazása. 

 Edzésvezetés különböző korosztályos versenyzők részére. 

 Az edzések egyes részeinek (bemelegítő, előkészítő, fő és levezető) megtervezése és levezetése. 

 Korcsoportok szerinti, és individuális edzéstervek szerinti felkészítés irányítása. 

 A felkészítési folyamatok ellenőrzése (tesztek alkalmazása), és javítása 
 

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A tanár által kijelölt edzéstervek elkészítése különböző korcsoportú és képzettségű judokáknak. 

 A tanár által kijelölt oktatási anyag megfelelő színvonalon történő oktatása különböző korcsoportú 

judokák számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok II. : 

Név: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok II. 

Kód: TBTKUZEDV2N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 2 Óraszám: 26 

Félév: V. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

 A hallgatók felkészítése az edzői munka speciális feladatainak ellátására. 

 Az edzői munka megfigyelése, elemzése, hibajavítás.  

 -A páros és csoportos küzdő játékok, és speciális rávezető gyakorlatok rendszere és alkalmazása. 

 Edzésvezetés különböző korosztályos versenyzők részére. 

 Az edzések egyes részeinek (bemelegítő, előkészítő, fő és levezető) megtervezése és levezetése. 

 Korcsoportok szerinti, és individuális edzéstervek szerinti felkészítés irányítása. 

 A felkészítési folyamatok ellenőrzése (tesztek alkalmazása), és javítása 
 

Előfeltétel: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok I. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A tanár által kijelölt edzéstervek elkészítése különböző korcsoportú és képzettségű judokáknak. 

 A tanár által kijelölt oktatási anyag megfelelő színvonalon történő oktatása különböző korcsoportú 

judokák számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok III. : 

Név: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok III. 

Kód: TBTKUZEDV3N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 2 Óraszám: 26 

Félév: VI. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

 A hallgatók felkészítése az edzői munka speciális feladatainak ellátására. 

 Az edzői munka megfigyelése, elemzése, hibajavítás.  

 -A páros és csoportos küzdő játékok, és speciális rávezető gyakorlatok rendszere és alkalmazása. 

 Edzésvezetés különböző korosztályos versenyzők részére. 

 Az edzések egyes részeinek (bemelegítő, előkészítő, fő és levezető) megtervezése és levezetése. 

 Korcsoportok szerinti, és individuális edzéstervek szerinti felkészítés irányítása. 

 A felkészítési folyamatok ellenőrzése (tesztek alkalmazása), és javítása 
 

Előfeltétel: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok II. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A tanár által kijelölt edzéstervek elkészítése különböző korcsoportú és képzettségű judokáknak. 

 A tanár által kijelölt oktatási anyag megfelelő színvonalon történő oktatása különböző korcsoportú 

judokák számára. 

 

 

 

 

 

 

 



Sportági elmélet és módszertan I. : 

Név: Sportági elmélet és módszertan I. 

Kód: TBTKUZSEM1N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 4 Óraszám: 52 

Félév: IV. Vizsgaforma: kollokvium 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Ismeretanyag: 

Olyan felsőfokon felkészült cselgáncs szakemberek kibocsátása, akik a cselgáncs mozgásanyagát képesek 

szakszerűen oktatni, és olyan versenyzőket nevelni, akik világviszonylatban is jó eredményekre képesek. A 

mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, neveléséhez, a sportegyesületi munkához, a sportág 

elméleti műveléséhez rendelkeznek szükséges gyakorlati és szaktudományi ismeretekkel. 

Követelmények: 

 A pályakezdő szakedzők a jártasság szintjén ismerjék, és képesek legyenek a gyakorlatban is 
végrehajtani a judo állás és földharc technikáinak mozgásanyagát. 

 Elméletben ismerjék a judo mozgásanyagába tartozó gyakorlatok biomechanikai és élettani alapjait, 
technikai összetevőit, oktatási fokozatrendszerét, oktatási technológiáját, fejlesztő és nevelő hatásait, 
a birkózó edzés elméletét és gyakorlatát. 
Legyenek képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztésére 

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú judokák számára. 

 A tanár által kijelölt övvizsga fokozat megszerzése. 

 

 

 



Sportági elmélet és módszertan II. : 

Név: Sportági elmélet és módszertan II. 

Kód: TBTKUZSEM2N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 4 Óraszám: 52 

Félév: V. Vizsgaforma: kollokvium 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Ismeretanyag: 

Olyan felsőfokon felkészült cselgáncs szakemberek kibocsátása, akik a cselgáncs mozgásanyagát képesek 

szakszerűen oktatni, és olyan versenyzőket nevelni, akik világviszonylatban is jó eredményekre képesek. A 

mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, neveléséhez, a sportegyesületi munkához, a sportág 

elméleti műveléséhez rendelkeznek szükséges gyakorlati és szaktudományi ismeretekkel. 

Követelmények: 

 A pályakezdő szakedzők a jártasság szintjén ismerjék, és képesek legyenek a gyakorlatban is 
végrehajtani a judo állás és földharc technikáinak mozgásanyagát. 

 Elméletben ismerjék a judo mozgásanyagába tartozó gyakorlatok biomechanikai és élettani alapjait, 
technikai összetevőit, oktatási fokozatrendszerét, oktatási technológiáját, fejlesztő és nevelő hatásait, 
a birkózó edzés elméletét és gyakorlatát. 
Legyenek képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztésére 

Előfeltétel: Sportági elmélet és módszertan I. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú judokák számára. 

 A tanár által kijelölt övvizsga fokozat megszerzése. 

 

 

 



Sportági elmélet és módszertan III. : 

 

Név: Sportági elmélet és módszertan III. 

Kód: TBTKUZSEM3N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 4 Óraszám: 52 

Félév: VI. Vizsgaforma: kollokvium 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

Ismeretanyag: 

Olyan felsőfokon felkészült cselgáncs szakemberek kibocsátása, akik a cselgáncs mozgásanyagát képesek 

szakszerűen oktatni, és olyan versenyzőket nevelni, akik világviszonylatban is jó eredményekre képesek. A 

mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, neveléséhez, a sportegyesületi munkához, a sportág 

elméleti műveléséhez rendelkeznek szükséges gyakorlati és szaktudományi ismeretekkel. 

Követelmények: 

 A pályakezdő szakedzők a jártasság szintjén ismerjék, és képesek legyenek a gyakorlatban is 
végrehajtani a judo állás és földharc technikáinak mozgásanyagát. 

 Elméletben ismerjék a judo mozgásanyagába tartozó gyakorlatok biomechanikai és élettani alapjait, 
technikai összetevőit, oktatási fokozatrendszerét, oktatási technológiáját, fejlesztő és nevelő hatásait, 
a birkózó edzés elméletét és gyakorlatát. 
Legyenek képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztésére 

Előfeltétel: Sportági elmélet és módszertan II. 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon és a tanár által kijelölt edzéseken, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint 

fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során a tanár által kijelölt időpontokban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét oldalra, 

valamint azok oktatása különböző korcsoportú judokák számára. 

 A tanár által kijelölt övvizsga fokozat megszerzése. 

 

 



3.) Vívás 

 

Sportszakmai gyakorlat I. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat I. 

Kód: TBTKUZSGY1N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: I. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók felkészítése a vívás, mint sportág sajátosságainak, valamint a (vívó)edzői munka speciális 

feladatainak megfigyelésére, megismerésére. A vívó-technika elsajátítása különböző oktatási formákban. Vívás, 

mint küzdősport taktikai (játékos) előkészítése. 

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele: 

 edzéseken való dokumentált részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató, gyakorlati jegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat II. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat II. 

Kód: TBTKUZSGY2N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: II. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók felkészítése a vívás, mint sportág sajátosságainak, valamint a (vívó)edzői munka speciális 

feladatainak megfigyelésére, megismerésére. A vívó-technika elsajátítása különböző oktatási formákban. Vívás, 

mint küzdősport taktikai (játékos) előkészítése. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat I. 

Aláírás feltétele: 

 edzéseken való dokumentált részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató, gyakorlati jegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat III. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat III. 

Kód: TBTKUZSGY3N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: III. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók felkészítése a vívás, mint sportág sajátosságainak, valamint a (vívó)edzői munka speciális 

feladatainak megfigyelésére, megismerésére. A vívó-technika elsajátítása különböző oktatási formákban. Vívás, 

mint küzdősport taktikai (játékos) előkészítése. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat II. 

Aláírás feltétele: 

 edzéseken való dokumentált részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató, gyakorlati jegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat IV. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat IV. 

Kód: TBTKUZSGY4N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: IV. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók felkészítése a vívás, mint sportág sajátosságainak, valamint a (vívó)edzői munka speciális 

feladatainak megfigyelésére, megismerésére. A vívó-technika elsajátítása különböző oktatási formákban. Vívás, 

mint küzdősport taktikai (játékos) előkészítése. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat III. 

Aláírás feltétele: 

 edzéseken való dokumentált részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató, gyakorlati jegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat V. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat V. 

Kód: TBTKUZSGY5N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: V. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók felkészítése a vívás, mint sportág sajátosságainak, valamint a (vívó)edzői munka speciális 

feladatainak megfigyelésére, megismerésére. A vívó-technika elsajátítása különböző oktatási formákban. Vívás, 

mint küzdősport taktikai (játékos) előkészítése. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat IV. 

Aláírás feltétele: 

 edzéseken való dokumentált részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató, gyakorlati jegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszakmai gyakorlat VI. : 

Név: Sportszakmai gyakorlat VI. 

Kód: TBTKUZSGY6N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: VI. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók felkészítése a vívás, mint sportág sajátosságainak, valamint a (vívó)edzői munka speciális 

feladatainak megfigyelésére, megismerésére. A vívó-technika elsajátítása különböző oktatási formákban. Vívás, 

mint küzdősport taktikai (játékos) előkészítése. 

Előfeltétel: Sportszakmai gyakorlat V. 

Aláírás feltétele: 

 edzéseken való dokumentált részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató, gyakorlati jegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok I. : 

Név: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok I. 

Kód: TBTKUZEDV1N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: IV. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók felkészítése a vívó edzői munka speciális feladatainak ellátására. Az edzői munka megfigyelése, 

elemzése, hibajavítás és feltétel-teremtés. Célgimnasztikai és rávezető gyakorlatok a vívás technikai anyagának 

tanításában. Nemzetközi trendek, oktatási stílusok.  

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele: 

 edzéseken való dokumentált részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató, gyakorlati jegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok II. : 

Név: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok II. 

Kód: TBTKUZEDV2N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 2 Óraszám: 26 

Félév: V. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók felkészítése a vívó edzői munka speciális feladatainak ellátására. Az edzői munka megfigyelése, 

elemzése, hibajavítás és feltétel-teremtés. Célgimnasztikai és rávezető gyakorlatok a vívás technikai anyagának 

tanításában. Nemzetközi trendek, oktatási stílusok.  

Előfeltétel: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok I. 

Aláírás feltétele: 

 edzéseken való dokumentált részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató, gyakorlati jegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok III. : 

Név: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok III. 

Kód: TBTKUZEDV3N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 2 Óraszám: 26 

Félév: VI. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók felkészítése a vívó edzői munka speciális feladatainak ellátására. Az edzői munka megfigyelése, 

elemzése, hibajavítás és feltétel-teremtés. Célgimnasztikai és rávezető gyakorlatok a vívás technikai anyagának 

tanításában. Nemzetközi trendek, oktatási stílusok.  

Előfeltétel: Edzésmegfigyelések, edzésvezetési gyakorlatok II. 

Aláírás feltétele: 

 edzéseken való dokumentált részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató, gyakorlati jegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportági elmélet és módszertan I. : 

Név: Sportági elmélet és módszertan I. 

Kód: TBTKUZSEM1N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 4 Óraszám: 52 

Félév: IV. Vizsgaforma: kollokvium 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók a jártasság szintjén legyenek képesek végrehajtani: 

 A tanult akciók megfelelő technikai színvonalon történő bemutatását és oktatását 
           elsősorban (társsal, illetve saját tanítvánnyal) iskolaadás formájában, mindhárom fegyvernemben; 

 A félévekben az ellenőrzés folyamatos. A kollokvium elméleti és gyakorlati részből áll. 
                        Versenylátogatás. Gyakorlati zsűri vizsga. 

      A hallgatók elméletben is ismerjék: 

 A vívás mozgásanyagába tartozó támadó és védekező, valamint közbetámadó akciók technikai 
összetevőit, oktatási fokozatrendszerét (egymásra épülését), ezek biomechanikai élettani, valamint 
fegyvernemi sajátosságait, (ezen túlmenőleg azonosságait és különbözőségeit), oktatás-
technológiáját, a vívás és az edzés fejlesztő és nevelő hatásait; 
 

 A megadott irodalomban szereplő és az órákon leadott anyag, régi, illetve az újonnan 
Megjelenő szakcikkekben, szakcikk fordításokban, szakkönyvekben, illetve szakkönyv fordításokban 
található mindenkor aktualitásokat; 

 Szabályismeret számonkérése, alap-középfokú zsűri vizsga letétele; 

 Az MVSZ, illetve a FIE (Nemzetközi Vívószövetség) alapszabályainak ismerete. 
 

 Legyenek képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztésére. 
 

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele: 

 órákon való részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató és ZH 

 

 

 



Sportági elmélet és módszertan II. : 

Név: Sportági elmélet és módszertan II. 

Kód: TBTKUZSEM2N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 4 Óraszám: 52 

Félév: V. Vizsgaforma: kollokvium 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók a jártasság szintjén legyenek képesek végrehajtani: 

 A tanult akciók megfelelő technikai színvonalon történő bemutatását és oktatását 
           elsősorban (társsal, illetve saját tanítvánnyal) iskolaadás formájában, mindhárom fegyvernemben; 

 A félévekben az ellenőrzés folyamatos. A kollokvium elméleti és gyakorlati részből áll. 
                        Versenylátogatás. Gyakorlati zsűri vizsga. 

      A hallgatók elméletben is ismerjék: 

 A vívás mozgásanyagába tartozó támadó és védekező, valamint közbetámadó akciók technikai 
összetevőit, oktatási fokozatrendszerét (egymásra épülését), ezek biomechanikai élettani, valamint 
fegyvernemi sajátosságait, (ezen túlmenőleg azonosságait és különbözőségeit), oktatás-
technológiáját, a vívás és az edzés fejlesztő és nevelő hatásait; 
 

 A megadott irodalomban szereplő és az órákon leadott anyag, régi, illetve az újonnan 
Megjelenő szakcikkekben, szakcikk fordításokban, szakkönyvekben, illetve szakkönyv fordításokban 
található mindenkor aktualitásokat; 

 Szabályismeret számonkérése, alap-középfokú zsűri vizsga letétele; 

 Az MVSZ, illetve a FIE (Nemzetközi Vívószövetség) alapszabályainak ismerete. 
 

 Legyenek képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztésére. 
 

Előfeltétel: Sportági elmélet és módszertan I. 

Aláírás feltétele: 

 órákon való részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató és ZH 

 

 

 



Sportági elmélet és módszertan III. : 

 

Név: Sportági elmélet és módszertan III. 

Kód: TBTKUZSEM3N 

Oktató: Patócs Ákos 

Kredit: 4 Óraszám: 52 

Félév: VI. Vizsgaforma: kollokvium 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A hallgatók a jártasság szintjén legyenek képesek végrehajtani: 

 A tanult akciók megfelelő technikai színvonalon történő bemutatását és oktatását 
           elsősorban (társsal, illetve saját tanítvánnyal) iskolaadás formájában, mindhárom fegyvernemben; 

 A félévekben az ellenőrzés folyamatos. A kollokvium elméleti és gyakorlati részből áll. 
                        Versenylátogatás. Gyakorlati zsűri vizsga. 

      A hallgatók elméletben is ismerjék: 

 A vívás mozgásanyagába tartozó támadó és védekező, valamint közbetámadó akciók technikai 
összetevőit, oktatási fokozatrendszerét (egymásra épülését), ezek biomechanikai élettani, valamint 
fegyvernemi sajátosságait, (ezen túlmenőleg azonosságait és különbözőségeit), oktatás-
technológiáját, a vívás és az edzés fejlesztő és nevelő hatásait; 
 

 A megadott irodalomban szereplő és az órákon leadott anyag, régi, illetve az újonnan 
Megjelenő szakcikkekben, szakcikk fordításokban, szakkönyvekben, illetve szakkönyv fordításokban 
található mindenkor aktualitásokat; 

 Szabályismeret számonkérése, alap-középfokú zsűri vizsga letétele; 

 Az MVSZ, illetve a FIE (Nemzetközi Vívószövetség) alapszabályainak ismerete. 
 

 Legyenek képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztésére. 
 

Előfeltétel: Sportági elmélet és módszertan II. 

Aláírás feltétele: 

 órákon való részvéte 

 hiányzás a TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele: 

 bemutató és ZH 

 



Rekreációszervezés-egészségfejlesztés szak: 

Küzdő- és önvédelmi sportok I. (Birkózás) : 

Név: Küzdő- és önvédelmi sportok I. (Birkózás) 

Kód: TBRKUZBIR1N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás 

Kredit: 2 Óraszám: 26 

Félév: IV. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

bevezetés a birkózás gyakorlati mozgásanyagába, és elméleti ismereteibe  

 A tantárgy oktatásával azt kívánjuk elérni, hogy hallgatóink a tanult ismeretek birtokában bepillantást 
nyerjenek a test-test elleni küzdelem során alkalmazott stratégiai és taktikai gondolkodásmódba, 
megismerjék azokat az akarat-erkölcsi tulajdonságokat, melyek a birkózás gyakorlása során alakulnak ki a 
tanítványokban, ismerjék meg az ebben rejlő pedagógia lehetőségeket.  

 Alapfokon sajátítsák el a küzdőjátékok, a grundbirkózás, és a birkózás alapelemeit, melyeket az iskolai 
testnevelésben, sportköri foglalkozáson, és táborozásokon alkalmazni lehet. 

  Tanulják meg azokat a mozgásanyag kiválasztási szempontokat, pedagógiai és szervezési módszereket, 
egészségvédelmi normákat, melyek lehetővé teszik a birkózás életkori sajátosságoknak megfelelő 
hasznosítását. 
 

Feladata: 

 egy olyan egészséges testnevelő tanári szemléletmód kialakításának elősegítése, mely szerint csak a 
sokoldalúan felkészült, a küzdősportokban is jártas testnevelő képes igazán a tanulók nevelési feladatainak 
maradéktalan teljesítésére. 

 
Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele:   

 Jelenlét az órákon, hiányzás az érvényben levő TVSZ szerint 

Félév elfogadásának feltétele:  

 Aktív részvétel az órákon 

 zárthelyi dolgozat teljesítése 

 a tanult technikák bemutatása 
 

 

 

 



Küzdő- és önvédelmi sportok II. (Judo) : 

Név: Küzdő- és önvédelmi sportok II. (Judo) 

Kód: TBRKUZJUD2N 

Oktató: Dr. Németh Endre, Horváth Tamás 

Kredit: 2 Óraszám: 26 

Félév: V. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek a judo és a budo sportok 

szellemiségébe, megismerjék azok személyiségfejlesztő hatásait. Az eséstechnikák és az egyszerűbb 

állás- és földharctechnikák elsajátítása révén képesek lesznek a közoktatásban a testnevelési órák 

keretén belül judo foglalkozásokat tartani. A szabályok megismerése révén megértik a judo 

versenyeket, tanítványaiknak képesek lesznek továbbadni ezt a tudást is.     

Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele: 

 Jelenlét az órákon, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

 Versenylátogatás a félév során egy alkalommal a tanár által kijelölt időpontban. 

 Edzéslátogatás a félév során egy alkalommal a tanár által kijelölt időpontban. 

Félév elfogadásának feltétele: 

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása. 

 A tanult technikák egyénileg (eséstechnikák) és társsal (dobás-,és földharctechnikák) megfelelő 

színvonalon történő bemutatása tetszés szerinti oldalra. 

 

 

 

 

 

 

 



Sportszervező szak: 

Küzdősportok alapjai 

Név: Küzdősportok alapjai 

Kód: TBSKUZKUA1N 

Oktató: Dr. Barna Tibor, Dr. Fodor Tamás, Dr. Németh Endre, Horváth Tamás,        

Patócs Ákos 

Kredit: 1 Óraszám: 13 

Félév: II. Vizsgaforma: gyakorlati jegy 

 

Tantárgy leírás (kiadható): 

A tantárgy keretein belül a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülnek a birkózás, a vívás, ökölvívás, judo és 
önvédelem, röviden a küzdő játékok változatos és érdekes alapelemeivel. Megismerésük segít a baleset 
megelőzés valamint a helyes önvédelmi magatartás kialakításában. A küzdősport játékokat főleg sportközi 
foglalkozások sporttáborozásokon, de a mindennapi életbe (akár az iskolai testnevelés keretei között is) sikerrel 
használhatjuk 
 
Előfeltétel: - 

Aláírás feltétele:  

 Jelenlét az órákon, hiányzás az érvényben lévő TVSZ szerint fogadható el. 

 A félév során a dolgozat eredményes megírása. 

Félév elfogadásának feltétele:  

 A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása 

 A tanult technikák egyénileg és társsal megfelelő színvonalon történő bemutatása mindkét 

oldalra 

 

 

 

 

 

 


