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I.  

Adatlap 

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése 

Autó-motorsport menedzser szakirányú továbbképzési szak 

A szakirányú továbbképzés angol nyelvű megnevezése  

Auto and motorsport manager 

 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése 

Autó-motorsport menedzser  

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése angol nyelven 

Auto and motorsport manager 

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe 

Sporttudomány képzési terület 

 

4. ISCED szerinti besorolás  

4.1. a végzettségi szint besorolása 

o   ISCED 1997 szerint:  5A 

o   ISCED 2011 szerint: 6 

o   az európai keretrendszer szerint: 6 

o   a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6 
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4.2. a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása 

o   ISCED 1997 szerint: 813 

o   ISCED-F 2013 szerint: 1014 

5. A felvétel feltételei 

A szakirányú továbbképzési szakra az vehető fel, aki bármely felsőoktatási intézmény alap-

, vagy mesterképzésében szerzett oklevéllel, diplomával rendelkezik. 

6. A képzési idő 

2 félév 

7. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

- a szak orientációja: gyakorlatorientált 

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 4   

8. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét 

környezetben, tevékenységrendszerben 

 

8.1. A képzés célja 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati 

ismeretek, valamint készségek birtokában képesek autó- és motorsport menedzser 

munkakör ellátására, alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, 

koordinálására, irányítására. Autó- és motorsport területén képesek menedzseri feladatok 

ellátására, mind a versenyszervezés, mind a motorsport létesítmények üzemeltetése terén.  

8.2. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

a) Tudás 

- Ismeri a különböző autó- és motorsport szakágak működését és azok kategóriáit. 

- Ismeri az autó- és motorversenyek rendezésének feltételeit. 

- Rendelkezik az elsősegélynyújtáshoz szükséges alapismeretekkel. 

- Ismeri a versenyben résztvevő jármű tulajdonságait, műszaki jellemzőit. 
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- Képes a járművek tesztelésére, a teszt eredmények menedzser vonatkozású 

felhasználására. 

- Képes a versenyzők fejlődésének segítésére és menedzselésére. 

- Ismeri és alkalmazza a megfelelő versenytaktikákat. 

- Ismeri a versenypályákat és azokon az edzési lehetőségeket. 

- Ismeri a versenypályák üzemeltetésének felépítését. 

-  Tisztában van az autó-motorsportban működő szervezetek struktúrájával, 

működésével és kapcsolatrendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők 

viselkedését meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, 

gazdasági döntések információs és motivációs tényezőivel. 

- Sport- és egyéb rendezvények szervezéséhez szükséges jogi, gazdasági és 

vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

- Rendelkezik a marketing, a kommunikáció és a PR alapvető tudásanyagával, különös 

tekintettel a sportrendezvényekre. 

- Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 

üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel. 

 

b) Képesség 

- Motorsportban működő szervezetekben menedzseri tevékenységet végez:  tervez, 

szervez, irányít és ellenőriz. 

- Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. 

- A motorsportlétesítményeket vezeti, működési folyamatait tervezi, irányítja, az 

erőforrásokkal gazdálkodik. 

- A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, következtetéseket 

fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

- Alkalmas a sportot befolyásoló komplex társadalmi tényezők közötti eligazodásra, 

innovatív sportszakmai megoldásokra. 

- Képes a versenypályákon szervezett rendezvényeket befolyásoló szakmai, gazdasági, 

jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására. 
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- Alkalmas a marketing, a PR és reklámozás ismeretanyagának eredményes 

alkalmazására. 

- Képes sportesemények megrendezésének előkészítésére és irányítására. 

- Alkalmas a sportvállalkozások keretében szervezett rendezvények műszaki, logisztikai 

és gazdasági-pénzügyi tervezésére. 

- Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

 

c) Attitűd 

- Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek 

vállalására. 

- Elkötelezett a motorsportban működő szervezetek létesítményeiben szervezett 

rendezvények eredményes lebonyolítása iránt. 

- Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 

kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönözi. 

- Nyitott az adott munkakör, szervezet tágabb társadalmi környezetének változásai iránt, 

törekszik a változások követésére és megértésére. 

- Kötelességének tartja a releváns, a sportlétesítményekben szervezett rendezvények 

lebonyolításához kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok követését, alkalmazását, 

illetve betartását. 

- Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

- Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai 

értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat 

is) a döntések során. 

- Korszerű menedzseri szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- és 

megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel 

rendelkezik. 

d) Autonómia és felelősség 

- Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

- Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
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normák és szabályok betartása terén. 

- Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat önállóan, 

felelősséggel végzi. 

- Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más 

szakpolitikák tekintetében is. 

- Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 

szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

9. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül 

 

- Alapismeret:  25 kredit 

 Kommunikáció, tárgyalástechnika 

 Média - PR 

 Projektmenedzsment 

 Sportjogi alapvetések 

 Sportmarketing 

 Sportmenedzsment alapjai 

 Sportpszichológia, vezetői ismeretek 

 Statisztika - informatika 

 

- Szakismeret: 31 kredit 

 Autó-motorsport létesítmény-üzemeltetés 

 Az autó-motor sport egészségtana 

 Az autó-motorsport gazdaságtana 

 Motorsport rendezvények tervezésének és előkészítésének szervezési feladatai 

 Műszaki ismeretek 

 Műszaki, logisztikai és gazdasági tervezés 

 Sportági ismeretek elmélet és gyakorlat I. 

 Sportági ismeretek elmélet és gyakorlat II. 
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10. A szakdolgozat kreditértéke  

A szakdolgozat kreditértéke: 4  

11. A szak indításának tervezett időpontja:  

2023. február 
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REKTOR 

 

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Rektorának nyilatkozata 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora nyilatkozom, hogy a 

képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll és évfolyamonként, 

a 25 fő hallgatói létszámú képzést lehetővé teszem. 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 30. 

 

Dr. habil. Sterbenz Tamás 
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II. 

A képzés rendszere 

 

1. A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményei szabályozásának 

indokolása 

Az autó és motorsport dinamikus fejlődésben van ma Magyarországon, azonban az elmúlt 

időszak tapasztalatai azt támasztják alá, hogy hiányoznak az infrastruktúrát kiszolgáló - a 

megfelelő szervezési, vezetési valamint sportági szakismerettel egyaránt rendelkező - 

szakemberek. Tekintettel arra, hogy ezideáig a téma szerinti intézményes szakmai képzések 

száma Magyarországon nem volt megoldott, a területen dolgozók képzettsége 

meglehetősen heterogén, amely a feladatellátás minőségére és biztonságára kedvezőtlen 

hatást gyakorol. 

A fentiekből következően a képzés célja olyan kompetenciák fejlesztése, amivel a 

szakirányú továbbképzést elvégző szakember eredményesen, hatékonyan és biztonságosan 

tudja megszervezni a rábízott rendezvényeket, ezen kívül menedzseli csapatát, részt vesz a 

hazai és külföldi kapcsolattartásban és építésben, szükség és lehetőség szerint feladatokat 

lát el a nemzetközi sportéletben. 

 

2. A képzés rendszere 

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki bármely képzési területről felsőoktatási 

alap-, vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel, diplomával rendelkezik. 

A szakirányú továbbképzési szakon a záróvizsgára bocsátás feltétele:  

a) a mintatantervben meghatározott tantárgyi követelmények teljesítése, 60 kredit 

megszerzése;  

b) szakdolgozat megvédése. 

Sikeres záróvizsga után a végzett hallgatók autó-motorsport menedzser szakképzettséget 

szereznek. 
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3. A képzés szervezési formája 

A képzés szervezési formája: részidős képzés, levelező tagozatos munkarendben. A 

tananyag nyomtatott és elektronikus formában áll hallgatóink rendelkezésére. A hallgatók 

a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem honlapján a szakirányú továbbképzés 

tájékoztatójában megismerhetik a tantárgyi követelményeket, az előadások tematikáit, és a 

kapcsolódó  oktatási segédanyagokat. A képzés során információt kapnak a záróvizsga 

kérdéseiről, a szakdolgozati témajavaslatokról, valamint a szakdolgozat elkészítésének 

tartalmi és formai követelményeiről.  

 Az egyéni tanulás irányításához, segítéséhez konzultációs és kontaktórák tartoznak. A 

kontaktórák mellett a hallgatók egyéni felkészülését támogatják az előre megadott 

szakirodalmi anyagok, az egyetemi könyvtár közvetlen és internet elérhetősége, valamint 

az oktatók tantárgyankénti személyes konzultációs tevékenysége. Figyelembe véve a 

hallgatók elfoglaltságát, területi szétszórtságát, a konzultációs időpontok hétvégi napokat is 

felölelnek. A gyakorlati tárgyak oktatása során a hallgatók olyan létszámú csoportokba 

kerülnek beosztásra, amelyek az órákon a tananyag problémáinak feldolgozására és a téma 

szintetizálására optimális lehetőséget biztosítanak. 

 

4. A képzés minőségpolitikája 

A képzést indító Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a minőségi munka 

folyamatos biztosítása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtet. Ennek keretében 

a beiratkozást követően a hallgató elektronikus úton kap tájékoztatást a hallgatói 

jogviszonyra vonatkozó legfontosabb jogszabályi rendelkezésekről, a hallgatói jogokról és 

kötelezettségekről, valamint az Egyetem belső szabályzatairól és az ebben található a 

jogorvoslati rendszerről. A hallgatók informálása – többek között – kiterjed a képzés 

programjára és  mintatantervére, a szakirányú továbbképzés tantárgyainak leírásaira, a 

szakdolgozat elkészítésének formai követelményeire.  

A minőségbiztosítás módszerei közül az oktatási folyamat előkészítése, a feladatok és az 

elvégzett gyakorlatok nyomon követése, a vizsgaeredmények összegzése, a hallgatói 

vélemények és az oktatók észrevételeinek összegyűjtése, elemzése, a ciklusos önértékelés 

elvégzése emelendő ki.  
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A szakirányú továbbképzés szakmai minőségének biztosítását szolgálja a folyamatosan 

bővülő és megújuló szakirodalmi bázis is. 

A szakfelelős és az általa felkért személy ellenőrzési terv alapján látogatja az előadásokat,  

konzultációkat és a vizsgákat. Tapasztalataikat megvitatják, ha szükséges intézkedési tervet 

készítenek. 

Az oktatók és a szakdolgozati konzulensek a hallgatók szakmai fejlődését rendszeres 

információátadással és konzultációs lehetőségek biztosításával segítik. A résztvevők 

képzéssel kapcsolatos véleménye a szak további fejlesztési alapjául szolgál. 

 

5. A képzés fejlesztési politikája 

Fő célkitűzésünk, hogy megfeleljünk a levelező típusú oktatási rendszer korszerű 

módszertani követelményeinek, különös tekintettel a különböző távoktatási formák 

biztosítására, továbbá a gyakorlati képzés hatékony megvalósulására. A szakirány 

tananyagai tartalmukban és formájukban is ehhez igazodnak. 

A tankönyv, illetőleg jegyzet formájában kiadott tananyagokat folyamatosan korszerűsítjük 

és igazítjuk a felsőoktatás változásaihoz. A tananyagok feldolgozását gyakorlati 

tapasztalatszerzéssel és a multimédia eszközeivel is támogatjuk. A folyamatos fejlesztés 

érdekében pályázatokon való részvétel kiírását tervezzünk a tananyagok korszerűsítésére. 

A tantárgyfelelős irányításával az oktatók javaslatot tesznek a szakfelelősnek a 

tapasztalatok és a jogszabályi elvárások alapján szükséges tartalmi és módszertani 

változtatások bevezetésére, illetve a fejlesztési javaslatok kidolgozására. 

Végzett hallgatóinkkal konferenciák szervezésével és továbbképzések megszervezésével 

kívánjuk a kapcsolatot tartani. 
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III.  

A képzés tanterve 

1. A képzés hálóterve 

Autó-mororsport menedzser  

szakirányú továbbképzés 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 
össz. óra 

szám 

össz. 

kredit 
K/GY óra 

kr 
óra 

kr 
elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 

Alapozó tárgyak 

Sportmenedzsment alapjai 24 - 6       24 6 K 

Sportjogi alapvetések 8 - 2       8 2 K 

Média - PR 16 - 4       16 4 GY 

Kommunikáció, 

tárgyalástechnika 
2 2 1       4 1 GY 

Statisztika - informatika       8 - 2 8 2 GY 

Sportpszichológia, vezetői 

ismeretek 
      4 8 4 12 4 GY 

Sportmarketing       8 4 3 12 3 K 

Projekt- és 

eseménymenedzsment 
      6 6 3 12 3 K 

Alapozó tárgyak összesen 50 2 13 26 18 12 96 25   

Szakmai törzsanyag 

Az autó-motorsport 

egészségtana 
8 4 3       12 3 K 

Autó-motorsport létesítmény-

üzemeltetés  
8 4 3       12 3 K 

Sportági ismeretek elmélet és 

gyakorlat I. 
24 30 6       54 6 GY 

Műszaki ismeretek 6 6 3       12 3 GY 

Az autó-motorsport 

gazdaságtana 
      16 - 4 16 4 K 

Műszaki, logisztikai és 

gazdasági tervezés 
      6 6 3 12 3 K 

Motorsport rendezvények 

tervezésének és 

előkészítésének szervezési 

feladatai 

      6 6 3 12 3 GY 

Sportági ismeretek elmélet és 

gyakorlat II. 
      24 30 6 54 6 K 

Szakmai törzsanyag összesen 46 44 15 32 42 16 184 31   

Szakdolgozat           4   4   

ÖSSZESEN: 96 46 28 58 60 32 280 60   
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2. A szakdolgozat 

A szakdolgozat olyan empirikus vizsgálaton, szintetizáló elméleti elemzésen, vagy innovatív 

alkotómunkán alapuló szakmai feladat megoldása, amellyel a hallgató tanúsítja, hogy tájékozott 

témájának szakirodalmában és hazai gyakorlatában, önállóan képes a szakon tanult 

ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. 

A szakdolgozatra vonatkozó követelményeket az MTSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata (a 

továbbiakban: TVSZ) tartalmazza. 

A szakdolgozat elkészítéséhez az intézmény az alábbi támogatást nyújtja: 

- A témaválasztást egy ajánlott (tantárgyhoz rendelt) címjegyzék segíti, de minden 

hallgató saját maga is választhat témát, amelynek azonban meg kell felelnie a 

képzésről szóló jogszabályi rendelkezéseknek. A választott témát - a tantárgyi 

oktató kezdeményezését követően - a szakfelelős hagyja jóvá. 

- A témavezetőket a képzésben résztvevő oktatók közül – a hallgató kérését is 

figyelembe véve – a szakfelelős jelöli ki. 

- A témavezető feladata, hogy megfelelő szakirodalmat javasoljon a hallgatónak, 

segítse a vázlat összeállításában és folyamatosan kísérje figyelemmel a 

diplomamunka elkészítését. 

- A kidolgozás módszereire az MTSE előírásai kötelezőek, amelyről a témavezetők 

külön módszertani útmutatót kapnak. 

- A szakdolgozat bírálatára a felsőoktatás területén dolgozó elismert szakember, 

valamint a képzés oktatója kaphat felkérést a szak vezetőjétől. 

- A szakdolgozat elkészítésének formai követelményeire, a bírálati szempontokra 

vonatkozó információkat, valamit a javasolt szakdolgozati témák jegyzékét a 

hallgatók a képzés során megkapják. 

 

Védésre csak olyan szakdolgozat engedhető, amelyet a témavezető előzetesen védésre 

bocsáthatónak minősít. A szakdolgozat minősítése 5 fokozatú skálán történik. 
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3. Záróvizsga 
 

A záróvizsga követelményrendszere: a záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és 

szóbeli vizsgából áll a képesítési követelményeknek megfelelően. A szóbeli vizsga 

témakörei egymással összefüggésben a főbb tanulmányi területek tárgyaiból 

alakítandók ki, különös tekintettel a tanultak gyakorlati alkalmazási lehetőségeire. A 

záróvizsgára vonatkozó további követelményeket a TVSZ fogalmazza meg. 

 

4. Oklevél 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a szakirányú 

továbbképzésben kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, azzal azonos 

szintű végzettségnek felel meg. A TVSZ határozza meg az oklevél eredményének 

kiszámítási módját és minősítését. 
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5. Tantárgyi programok 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Autó-motorsport 
létesítményüzemeltetés 

Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit Készítés 
dátuma: 

2022. augusztus 22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve: Prof. Dr. Géczi Gábor, Gazsi Júlia, Dolnegó Bálint 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 8 Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 

Gyakorlat: 4 

Félévzárás módja: Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli 

A tantárgy célja: Az autó és motorsport rendezvényeinek lebonyolítására alkalmas infrastruktúra 
tervezésével, megvalósításával és üzemeltetésének főbb irányvonalaival 
ismerkednek meg a hallgatók, kiemelt figyelemmel a műszaki és sportszakmai 
alkalmasságra a magyar és nemzetközi rendezvények biztonságos lebonyolításával 
kapcsolatban.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel. 

Ismeri a versenypályák üzemeltetésének felépítését. 

Tisztában van az autó-motorsportban működő szervezetek struktúrájával, 
működésével és kapcsolatrendszerével. 

Sport- és egyéb rendezvények szervezéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

A motorsportlétesítményeket vezeti, működési folyamatait tervezi, irányítja, az 
erőforrásokkal gazdálkodik. 

Képes sportesemények megrendezésének előkészítésére és irányítására. 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. 

Képes a versenypályákon szervezett rendezvényeket befolyásoló szakmai, gazdasági, 
jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönözi. 

Nyitott az adott munkakör, szervezet tágabb társadalmi környezetének változásai 
iránt, törekszik a változások követésére és megértésére. 

Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai 
értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat 
is) a döntések során. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat önállóan, 

felelősséggel végzi. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Speciális sportlétesítmények az autó-motorsportban 
2. Sportlétesítmények műszaki követelményrendszere 
3. Tervezés, kivitelezés és üzemeltetés 
4. A sportlétesítmények életciklusa  
5. Fenntartható üzemeltetés eszközrendszere  
6. Fejlesztési kihívások az autó-motorsport létesítményeknél (BIM - fókusszal) 
7. Sportlétesítmények gazdasági kihívásai (hasznosítási modellek hatása az üzemeltetésre) 
8. Pályahasznosítás (felkészülés, lebonyolítás és utógondozás) műszaki és gazdasági kihívásai 
9. Kiemelt rendezvények lebonyolításának (felkészülés, lebonyolítás és utógondozás) műszaki és gazdasági kihívásai 
10. Egy multifunkcionális autó-motorsportlétesítmény bemutatása (helyszíni oktatás) 
11. Speciális oktatási létesítmények 
12. Tanpálya és off-road területek  
13. Esettanulmány  
14. Esettanulmány 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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 3-5 oldalas, szöveges leírás egy elképzelt új sportlétesítményről 

 Rövid üzemeltetési költségvetés elkészítése szöveges alátámasztó magyarázattal 

 Prezentáció készítése létesítménygazdálkodás fókusszal környezetvédelmi és fenntarthatósági témakörökben 
(elképzelések bemutatása, költségvetés megjelölésével) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 

Számonkérés formája: Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Beadandók és prezentációk elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás. 
Teljesítés hiányának következménye aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Órai prezentációk anyaga 

 FIA Nemzetközi Sportkódex (2021) 
https://mnasz.hu/uploads/documents/68/fia_nemzetkozi_sportkodex_2021_netre.pdf 

 Hajnal I. (2007): Az ingatlankezelés és a létesítménygazdálkodás alapjai. BMGE Mérnöktovábbképző Intézet 

 Chikán Attila (2017): Vállalatgazdaságtan. Aula, Budapest. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Nemzetközi Autómotorsport Szövetség nyilvános adatai. https://www.fia.com/ 

 Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetség kiadványai. https://leofm.hu/ 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Az autó-motor sport egészségtana Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit Készítés 
dátuma: 

2022. 08.24. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Tóth Miklós 

Oktató neve: Varga András 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 8 Tantárgy 
jellege: 

Elmélet 

Gyakorlat: 4 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja az alapvető egészségtani ismeretek elsajátítása, alapvető 
gyakorlati szinten történő alkalmazása. Fontos, hogy a menedzser tisztában 
legyen a sportágra jellemző egészségtani jelenségekkel, óvintézkedésekkel, 
szükség esetén a beavatkozás lehetőségeivel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Rendelkezik az elsősegélynyújtáshoz szükséges alapismeretekkel. 

Képes a versenyzők fejlődésének segítésére és menedzselésére. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

Motorsportban működő szervezetekben menedzseri tevékenységet végez:  tervez, 
szervez, irányít és ellenőriz. 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. 

A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, következtetéseket 
fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Elkötelezett a motorsportban működő szervezetek létesítményeiben szervezett 
rendezvények eredményes lebonyolítása iránt. 

Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

Nyitott az adott munkakör, szervezet tágabb társadalmi környezetének változásai 
iránt, törekszik a változások követésére és megértésére. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Környezetegészségtan 
2. Sportegészségtani alapismeretek 
3. A különböző korosztályok egészségtana 
4. Terhelés – pihenés aránya, regeneráció 
5. Étkezés, folyadékpótlás 
6. Fertőző betegségek, pandémiás helyzet 
7. Étrendkiegészítők, dopping 
8. Elsősegélynyújtás 
9. Balesetek, sérülések megelőzése, kezelése, ellátása 
10. Az autó-motorsportra jellemző speciális tényezők, sportártalmak és azok prevenciója 
11. A pályán különböző feladatokat ellátó személyek egésztani sajátosságai 
12. Az eszközös munkavégzés egészségtani szabályai 
13. Védőruházatok, védőfelszerelések 
14. Háttérbiztosítás 
15. Mentális egészség megőrzése és fejlesztése 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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 Az órákon való aktív részvétel, az alapfokú elsősegélynyújtás szükséges elemeinek elsajátítása.  

 A félév végi teszt megírása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 

Számonkérés formája: Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A félév végi teszt megírása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás. 
Teljesítés hiányának következménye aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli (teszt). 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Ember István, Kiss István, Cseh Károly (Szerk.)(2013): A levegő egészségtana. In: Népegészségügyi orvostan p.327-
337. 

 Ember István, Kiss István, Cseh Károly (Szerk.)(2013): Bioklimatológia. In: Népegészségügyi orvostan p.304-309. 

 Ember István, Kiss István, Cseh Károly (Szerk.)(2013): Fertőző betegségek epidemiológiája. In: Népegészségügyi 

 orvostan p.219-226. 

 Ember István, Kiss István, Cseh Károly (Szerk.)(2013): Fertőző betegségek epidemiológiája. In: Népegészségügyi 

 orvostan p.227-234. 

 Tihanyi András (2012): Teljesítményfokozó sporttáplálkozás Krea-fitt Kft.  

 Osváth Péter (2021): Sportélettan, sportegészségtan. TF, Budapest - vonatkozó fejezetek 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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 Osváth Péter (2021): Sportélettan, sportegészségtan. TF, Budapest  

 Szatmári Zoltán (2009): Sport, életmód, egészség. Akadémia, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Az autó-motorsport gazdaságtana Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 4 kredit Készítés 
dátuma: 

2022.07.13. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SDK 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Sterbenz Tamás 

Oktató neve: Várhegyi Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 16 Tantárgy 
jellege: 

Elmélet 

Gyakorlat: - 

Félévzárás módja: Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Szóbeli 

A tantárgy célja: Az auto motorsport gazdaságtani alapismereteinek elsajátítása, a különböző piacok 
jellemzőinek, a piaci szereplők magatartásának ismerete, a különböző value 
driverek ismeretének elsajátítása. Az autó-motorsport különböző szakágainak 
gazdaságtani sajátosságainak megismerése.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Ismeri a különböző autó- és motorsport szakágak működését és azok kategóriáit. 

Tisztában van az autó-motorsportban működő szervezetek struktúrájával, 
működésével és kapcsolatrendszerével. 

Tisztában van a sportág érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági döntések 
információs és motivációs tényezőivel. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

Motorsportban működő szervezetekben menedzseri tevékenységet végez:  tervez, 
szervez, irányít és ellenőriz. 

Alkalmas a sportot befolyásoló komplex társadalmi tényezők közötti eligazodásra, 
innovatív sportszakmai megoldásokra. 

Alkalmas a sportvállalkozások keretében szervezett rendezvények műszaki, logisztikai 
és gazdasági-pénzügyi tervezésére. 

Képes sportesemények megrendezésének előkészítésére és irányítására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Elkötelezett a motorsportban működő szervezetek létesítményeiben szervezett 
rendezvények eredményes lebonyolítása iránt. 

Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai 
értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat 
is) a döntések során. 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az autó-motorsport történelmi áttekintése, intézményrendszerének megismerése. 
2. Az autó-motorsport kapcsolódása az iparhoz és  a közlekedéshez. 
3. A piacok és a piaci szereplők meghatározása, az autó-motorsport értékeinek megismerése. 
4. A piacok működésének és  a piaci szereplők magatartására ható tényezők (value driverek) megismerése. 
5. Sportvállalati példák elemzése (Formula-1, rali vb, Porsche Supercup, WEC). 
6. Sportvállalati példák elemzése (Dakar rali, WTCR, Pure ETCR,  Formula-E, Extreme E) 
7. Sportvállalati példák elemzése (Dorna Sports S.LR. – Moto GP, Superbike vb, Moto-E, EWC). 
8. Sportvállalati példák elemzése (Motocross vb, speedway GP, Superenduro)  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órák látogatása a tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelő óraszámban, a kiadott félévközi feladatok teljesítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 

Számonkérés formája: Szóbeli 
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Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Két házidolgozat leadása, prezentáció készítése és bemutatása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A házidolgozatok leadása a prezentáció elkészítése és bemutatása. 
Hiányos teljesítés, vagy nem teljesítés esetén az aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Chikán Attila (1997): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest 

 András Krisztina (2006): Üzleti elemek a sportban. Doktori (PhD) értekezéstervezet BKÁE Gazdálkodástani PhD 
program 

 Fertő László, Nagy Zoltán Péter, Palocsai Jenő, Porpáczy Richárd, Ruszanov András (2006): A motorozás 
enciklopédiája. Totem Plusz Kiadó, Budapest 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Szikora Katalin (2021): Sport a XX. században. p. 174-231 (A motoros technikai sportágak története) TE, Budapest 

 William Court (1992): Power and Glory: The History of Grand Prix Motor Racing. Patrick Stephens Limited, Sparkford 

 Xavier Chimits-Francois Granet (1996): Forma-1 - Az autóversenyzés könyve. Park Kiadó, Budapest 

 Dávid Sándor, Várhegyi Ferenc, Vörös Csaba (2008): Motoros vb 2008. Sport-Háló Kiadó, Budapest  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Kommunikáció, tárgyalástechnika Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 1 kredit Készítés 
dátuma: 

2022.06.29. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Gál Andrea 

Oktató neve: Dr. habil. Kádár Judit, Szilágyiné Gáldi Bernadett 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 2 Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 

Gyakorlat: 2 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli 

A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat újszerű kommunikációs módszerek különböző 
formáival, azok hatékony alkalmazásának lehetőségeivel. Ezenfelül olyan 
technikákkal, melyek segítenek a sportmenedzseri munka során a 
munkatársakkal, valamint az üzleti partnerekkel történő tárgyalások 
eredményesebbé tételében. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Képes a versenyzők fejlődésének segítésére és menedzselésére. 

Sport- és egyéb rendezvények szervezéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a marketing, a kommunikáció és a PR alapvető tudásanyagával, különös 
tekintettel a sportrendezvényekre. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

Motorsportban működő szervezetekben menedzseri tevékenységet végez:  tervez, 
szervez, irányít és ellenőriz. 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. 

A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, következtetéseket 
fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Korszerű menedzseri szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- 
és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel 
rendelkezik. 

Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönözi. 

Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 
önállóan, felelősséggel végzi. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A hatékony kommunikáció jelentősége, annak hagyományos és modern formái, eszközei. 

2. Írásbeli/szóbeli/online kommunikációs készséget fejlesztő feladatok. 

3. Tárgyalástechnikai elemek. 

4. TED-X előadások és podcastok a tárgyalástechnika témakörében. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Az órákon való aktív részvétel.  

 A félév végi teszt megírása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 

Számonkérés formája: Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 
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A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A tervezett tanórák utolsó órájában írásbeli felmérés. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az írásbeli felmérés megfelelősége (minimum50%), valamint az óra 
látogatás megléte 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Hofmeister-Tóth Ágnes-Mitev Ariel (2019): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémia, Budapest. 
Szilágyi Erzsébet, B. Bernát István, Pais Károlyné, Rétfalvi Györgyi, Turi László (2012): Média, kultúra, kommunikáció. 
Libri Könyvkiadó, Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

C. L. Bovée-J.V. Thill (2003): Business Communication Essentials. Prentice Hall College Div., London. 
J.V. Thill (2014): Excellence in Business Communication. Pearson, London. 
V. Turk (2019): Digitális Etikett. Scolar Kiadó, Budapest. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Média-PR Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 4 kredit Készítés 
dátuma: 

2022.07.13. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Gál Andrea 

Oktató neve: Várhegyi Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 16 Tantárgy 
jellege: 

Elmélet 

Gyakorlat: - 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a tömegkommunikáció szerepét a társadalmi életben, a 
média fogalmát, szerepét és a különböző korszakokban a társadalomra gyakorolt 
hatását. Legyenek tisztában a különböző médiumok jellemzőivel, sajátosságaival és 
hatásukkal a jelen korban.  
A tantárgy további célja a PR kereteinek, és eszközeinek megismertetése, valamint, 
hogy a hallgatók elsajátítsák a PR szerepét a szervezetek kommunikációs 
feladatainak megvalósítása során.  Legyenek képesek PR-eszközök tervezésében és 
PR kampányok megvalósításában részt venni és ismerjék meg a 
közönségkapcsolatok területeit. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Rendelkezik a marketing, a kommunikáció és a PR alapvető tudásanyagával, különös 
tekintettel a sportrendezvényekre. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel. 
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Tisztában van az autó-motorsportban működő szervezetek struktúrájával, 
működésével és kapcsolatrendszerével. 

Ismeri a különböző autó- és motorsport szakágak működését és azok kategóriáit. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

Alkalmas a marketing, a PR és reklámozás ismeretanyagának eredményes 
alkalmazására. 

Motorsportban működő szervezetekben menedzseri tevékenységet végez:  tervez, 
szervez, irányít és ellenőriz. 

Alkalmas a marketing, a PR és reklámozás ismeretanyagának eredményes 
alkalmazására. 

Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönözi. 

Korszerű menedzseri szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- 
és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel 
rendelkezik. 

Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai 
értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat 
is) a döntések során. 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 
önállóan, felelősséggel végzi. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A tömegkommunikáció elmélete. A média fogalma, a médiumok társadalmi korszakai és jellemzői. 

2. A könyv és az újság médiumok jellemzői, szerepük, befolyásuk. 

3. A rádió- és  a televízió médiumok jellemzői, szerepük és befolyásuk. 

4. A közösségi média ismérvei, jellemzői. 

5. A PR fejlődése, alapfogalmai, területei, előfordulásai, fontosabb operatív feladatai, vállalati hierarchiákban való 
elhelyezkedése. 

6. Hírnév, image, arculat építése, a PR játékterülete. Belső PR, sajtókapcsolatok kialakítása, menedzselése. 

7. Szponzorálás és mecenatúra. 

8. Események, rendezvények, mint PR-eszközök. Esettanulmány értékelése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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 Az órákon való részvétel és PR esettanulmány készítése egy kiválasztott rendezvényről. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 

Számonkérés formája: Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

PR esettanulmány elkészítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján a megfelelő óraszámú jelenlét, a 
PR esettanulmány elkészítése. Ezek hiányos teljesítése, vagy elmaradása 
esetén az aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vizsga. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Nyárády Gáborné – Szeles Péter (2011): Public Relations. Perfekt Kiadó, Budapest 

 Sós Péter János (2009): Mindennapi PR - Gyakorlati Public Relations. B. Swan Partners, Budapest 

 Barbier-Lavenir (2004): A média története. Osiris Kiadó, Budapest 

 Denis McQuail (2015): A tömegkommunikáció elmélete. Wolters Kluwer Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Mónus Ágnes (2003): Public Relations - A bizalomépítés művészete. Edge 2000 Kft. 

 Fodor László, Kriskó Edina (2014): A hatékony kommunikáció alapjai. Noran Libro Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Motorsport rendezvények 
tervezésének és előkészítésének 
szervezési feladatai 

Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit Készítés 
dátuma: 

2022.08.18. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Perényi Szilvia 

Oktató neve: Szalay Balázs, Kovács Péter, Sárközi Péter 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 6 Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 

Gyakorlat: 6 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A motorsport rendezvények tervezését és lebonyolítását ismerhetik meg a 
hallgatók 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Ismeri az autó- és motorversenyek rendezésének feltételeit. 

Sport- és egyéb rendezvények szervezéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a marketing, a kommunikáció és a PR alapvető tudásanyagával, különös 
tekintettel a sportrendezvényekre. 
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Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. 

Képes a versenypályákon szervezett rendezvényeket befolyásoló szakmai, gazdasági, 
jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására. 

Alkalmas a sportvállalkozások keretében szervezett rendezvények műszaki, logisztikai 
és gazdasági-pénzügyi tervezésére. 

Képes sportesemények megrendezésének előkészítésére és irányítására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Elkötelezett a motorsportban működő szervezetek létesítményeiben szervezett 
rendezvények eredményes lebonyolítása iránt. 

Nyitott az adott munkakör, szervezet tágabb társadalmi környezetének változásai 
iránt, törekszik a változások követésére és megértésére. 

Kötelességének tartja a releváns, a sportlétesítményekben szervezett rendezvények 
lebonyolításához kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok követését, alkalmazását, 
illetve betartását. 

Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai 
értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat 
is) a döntések során. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Motorsport rendezvények tervezésének folyamata 
2. Motorsport rendezvények pályázati folyamata 
3. Motorsport rendezvények előkészítése 
4. Motorsport rendezvények szervezési feladatai 
5. Motorsport rendezvények lebonyolítása 
6. A tömeg kezelése motorsport rendezvényeken 
7. Motorsport rendezvények értékelése 
8. Motorsport rendezvények utókommunikációja 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 2-3 oldalas, szöveges leírás egy autós rendezvényről. 

 Prezentáció: egy elképzelt vagy valós motorsport rendezvény megszervezése, előkészítő munkái. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 
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Számonkérés formája: Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Beadandók és prezentációk elkészítése. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás. 
Teljesítés hiányának következménye aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Boros Jenő, Dávid Sándor, Földy Attila, Mihályi Csaba, Négyesi Pál (2021): Magyar autó-motorsport - Hungarian 
motorsport. Humda Magyar Autó-Motorsport, Budapest 

 Johnny Rives, Manou Zurini (2021): Car Racing 1965. Cercle d'art, Párizs 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Stephen Davison (2013): Road Racers. Colourpoint Creative Ltd., Newtownards 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Műszaki ismeretek Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit Készítés 
dátuma: 

2022.07.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Lénárt Ágota 

Oktató neve: Dr. Hanula Barna, Havassy Péter 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 6 Tantárgy 
jellege: 

Elmélet 

Gyakorlat: 6 

Félévzárás módja: Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli vagy Szóbeli 

A tantárgy célja: Az autó és motorsportok műveléséhez szükséges eszközök (versenyjárművek) már 
önmagukban is komplex eszközök, a versenyek során ráadásul folyamatos 
kölcsönhatás áll fent a versenyző, a versenygép, a pálya, a rendezők és a nézők 
között. A rendezvények sikeres és legfőképpen biztonságos lebonyolításához 
szükséges bizonyos műszaki, fizikai ismeretek megértése, elsajátítása.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Ismeri a versenyben résztvevő jármű tulajdonságait, műszaki jellemzőit. 

Képes a járművek tesztelésére, a teszt eredmények menedzser vonatkozású 
felhasználására. 

Képes a versenyzők fejlődésének segítésére és menedzselésére. 

Válasszon az alábbiak közül. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

Képes a versenypályákon szervezett rendezvényeket befolyásoló szakmai, gazdasági, 
jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására. 

Alkalmas a sportvállalkozások keretében szervezett rendezvények műszaki, logisztikai 
és gazdasági-pénzügyi tervezésére. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 

tekintetében is. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. E.: A járműdinamika alapjai. Gyorsulás, lassulás, centrifugális erő. A gumiabroncsok szerepe, tapadási kör, 
oldalkúszás. Alul és túlkormányzottság, tehetetlenségi nyomaték, aerodinamika.  Ideális ív, előzés, egymást követő 
járművek.  
Gy.: Gyorsulás, lassulás, sebesség, energia, teljesítmény számítása. Járművek ütközése egymással, akadályokkal. 

2. E.: A járművek hajtása. Belsőégésű és villamos hajtások, hibrid rendszerek. MGU-H és MGU-K rendszerek. Az energia 
tárolása, tüzelőanyagok. Szívó és feltöltött motorok. Erőátvitel, sebességváltó, differenciálmű, fékrendszer. 
Kipufogógázok, emisszió, zaj. 
Gy.: Műszaki ellenőrzések, lökettérfogat, resztriktorok, áttételek. Gyakori szabálytalanságok és ellenőrzésük. 

3. E.: Biztonság, kockázatok, balesetek. Ütközés, borulás, bukás. A pálya biztonsági berendezéseinek szerepe, a 
versenyző, a rendezők és a nézők védelme. Tüzelőanyag, kenőanyag és hűtőfolyadék veszélyei. Folyékony 
tüzelőanyag ill. Akkumulátor tüzek 
Gy.: Megtörtént balesetek elemzése, a védelmi és mentési eszközök, folyamatok értékelése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órák végén a tananyagból online tesztek elvégzése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 

Számonkérés formája: Írásbeli vagy Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Az óra végi online tesztek. A félév végén egyszer megismételhetők. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzésének feltétele az online teszteken az elérhető 
összpontszám felének (50%) elérése. Az aláírás a vizsgára bocsájtás 
feltétele. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vizsga.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Randy Beikmann (2015): Physics for Gearheads: An Introduction to Vehicle Dynamics, Energy, and Power - with 
Examples from Motorsports. Bentley Publishers, Cambridge 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 F1-Fizika Centrifugális Erő. https://www.youtube.com/watch?v=ij_6Yy5OWR0 

 F1-Fizika Leszorítóerő. https://www.youtube.com/watch?v=6xZ9hc-Oq0c 

 F1-Fizika Ideális ív 1.0. https://www.youtube.com/watch?v=hkndJvIKa4M 

 F1-Fizika Ideális ív 2.0. https://www.youtube.com/watch?v=MZmN9uMW84M 

 F1-Fizika Szélárnyék. https://www.youtube.com/watch?v=pJUUZX37ScI 

 F1-Fizika Aquaplaning. https://www.youtube.com/watch?v=7pXPXfYcnl4 

 F1-Fizika Hogyan működik a DRS?. https://www.youtube.com/watch?v=inAMGvXTGrQ 

 F1-Fizika Diffúzor. https://www.youtube.com/watch?v=pb_W1WmIIx4 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Műszaki, logisztikai és gazdasági 
tervezés 

Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit Készítés 
dátuma: 

2022. 07. 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Sisa Krisztina 

Oktató neve: Kristóf János 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 6 Tantárgy 
jellege: 

Elmélet 

Gyakorlat: 6 

Félévzárás módja: Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók értsék meg a rendezvények biztonságos és eredményes 
lebonyolításához szükséges műszaki, logisztikai, gazdasági, illetőleg a különleges 
munka, baleset, járványügyi és tűzvédelmi szabályok, tevékenységek rendszerét, 
azok jogi szabályozását, a gyakorlati tevékenység alapvető eszközeit és módszereit.  
A hallgatók a tananyag elsajátításával képesek lesznek a sportlétesítményekben 
történő rendezvények szervezése kapcsán felmerülő alapvető gazdasági 
költségszámítások tervezésére, elvégzésére 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Ismeri az autó- és motorversenyek rendezésének feltételeit. 

Tisztában van a sportág érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági döntések 
információs és motivációs tényezőivel. 
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Rendelkezik a marketing, a kommunikáció és a PR alapvető tudásanyagával, különös 
tekintettel a sportrendezvényekre. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

Alkalmas a sportvállalkozások keretében szervezett rendezvények műszaki, logisztikai 
és gazdasági-pénzügyi tervezésére. 

Alkalmas a marketing, a PR és reklámozás ismeretanyagának eredményes 
alkalmazására. 

Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

A motorsportlétesítményeket vezeti, működési folyamatait tervezi, irányítja, az 
erőforrásokkal gazdálkodik. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönözi. 

Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

Korszerű menedzseri szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- 
és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel 
rendelkezik. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat önállóan, 

felelősséggel végzi. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Stratégiai tervezési módszertanok, megvalósíthatósági vizsgálatok, projekt kivitelezés támogatás, eredményességi 
után-követés 

2. HR / Emberi erőforrások tervezése, munkaerő-fedezet 
3. Folyamat management 
4. Külső szolgáltatások tervezés 
5. IT rendszerek használata a tervezés és kivitelezés folyamán 
6. Pénzügyi tervezés (hozamok, költségek, egyéb ráfordítások tervezése, kockázatok, cash-flow terv, nyereség-kiadás 

kimutatások) 
7. Sport P&R és marketingtervezés műszaki, logisztikai és pénzügyi háttértámogatása 
8. A rendezvények biztonságos megrendezéséhez szükséges műszaki-technikai eszközrendszer tervezése, biztosítása, a 

rendezvények előkészítése 
9. Időmanagement 
10. A zárt és szabadtéri rendezvények tűz-, baleset- és járványvédelmi szabályai (létesítés, használati szabályok) 
11. A kiürítés szabályai, műszaki-technikai, személyi és szervezési feltételei 
12. Tűzvédelmi, biztonság, járványügyii és balesetvédelmi tervek készítésének szabályai, alapvető műszaki ismeretek, 

rendkívüli helyzetek kezelése, válságmanagement és adminisztrációja 
13. A rendezvények biztonságának fenntartása, a védelmet szervezők és a végrehajtásban közreműködők feladat és 

eszközrendszere 
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14. Hatósági engedélyezés és kapcsolattartás feladatai 
15. GDPR ismeretek - Személyes adatok védelme  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Személyes jelenlét 
Gyakorlati oktatás kijelölt téma-feladatainak elvégzése. (1 egyéni, 1 kis csoportos és 1 közös projekt feladat) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 

Számonkérés formája: Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Szóbeli beszámoló a megszerzett ismeretekről. 
Gyakorlati feladatok elvégzése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzésének feltétele: óralátogatás  
A teljesítés hiányának következménye: az aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli kollokvium és a gyakorlati feladat bemutatása (Digitális 
Prezentáció készítése)  
Értékelése 5 skálán történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kollár László (2001): Mérnöki tervezéselmélet. Műegyetemi Kiadó, Budapest  

 Benkő János (2018): Logisztikai tervezés. Szent István Egyetem, Gödöllő 

 Szőllősi László, Szűcs István (2015): Az üzleti tervezés alapjai. Center-Print Nyomda, Debrecen  
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AJÁNLOTT IRODALOM 

 Gábor István (2008): A tervek egyeztetési eljárása, a munkafolyamat megtervezése. NSZFI  

 Novák Nándor (2008): Tervezés és adatszolgáltatás a logisztikában. NSZFI  

 Dr. Prezenszki József (2001): Logisztika I. (Bevezető fejezetek). BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest 

 Dr. Prezenszki József (2000): Logisztika II. (Módszerek, eljárások), Logisztikai Fejlesztési Központ, Budapest 

 Némon Zoltán, Sebestyén László, Vörösmarty Gyöngyi (2005): Logisztika- Folyamatok az ellátási láncban. 
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest 

 Balaton Károly, Hortoványi Lilla (2017): Stratégiai és üzleti tervezés. Akadémiai Kiadó, Budapest 

 Rákos Dóra (2019): A személyes adatok védelme az új európai adatvédelmi rendelet (GDPR) tükrében. Szakdolgoztat, 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Lantos Szilárd (2008): Munka-, tűz-, és balesetvédelmi ismeretek. NSZFI  

 Szabó Viktória, Molnár Kristóf, Nagy Rudolf (2018): Elektromos járművek tűzbiztonságának vizsgálata. Védelem 
Tudomány 3(2):77-118 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Projekt- és eseménymenedzsment Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 4 kredit Készítés 
dátuma: 

2022. augusztus 22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Technikai Sportok Csoport - TES 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve: Szalay Balázs, Széles József 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 6 Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 

Gyakorlat: 6 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli 

A tantárgy célja: Az autó és motorsport rendezvényeinek tervezésével ismerkednek meg a hallgatók, 
a magyar és nemzetközi rendezvényekkel kapcsolatban.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel. 

Rendelkezik a marketing, a kommunikáció és a PR alapvető tudásanyagával, különös 
tekintettel a sportrendezvényekre. 

Ismeri a versenypályák üzemeltetésének felépítését. 

Sport- és egyéb rendezvények szervezéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, következtetéseket 
fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

Képes a versenypályákon szervezett rendezvényeket befolyásoló szakmai, gazdasági, 
jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására. 

Képes sportesemények megrendezésének előkészítésére és irányítására. 

Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Elkötelezett a motorsportban működő szervezetek létesítményeiben szervezett 
rendezvények eredményes lebonyolítása iránt. 

Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönözi. 

Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai 
értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat 
is) a döntések során. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Projektmenedzsment alapjai. 
2. Projektek megvalósíthatósága.  
3. Projektek feladatkörei. 
4. Projektek költségvetése. 
5. Projektek marketingje. 
6. Projektek kommunikációja.  
7. Projektek szponzorációs lehetőségei. 
8. Projektek mérési lehetőségei. 
9. Projektek összefoglalója, beszámolója. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 2-3 oldalas, szöveges leírás egy elképzelt rendezvényről. 

 Költségvetés készítése egy elképzelt motoros rendezvényről. 

 Prezentáció: egy elképzelt vagy valós motoros rendezvény szponzori kiajánlójának elkészítése, mely tartalmazza a 
rendezvény leírását, programokat, járművek típusait, helyszínek meghatározását, marketing és kommunikációs 
tervét és a szponzori lehetőségeket. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 
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Számonkérés formája: Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Beadandók és prezentációk elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás. 
Teljesítés hiányának következménye aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 PMBOK Guide (2021): Projektmenedzsment útmutató 6. Kiadás. Akadémia Kiadó, Budapest 

 Project Management Institute (2021): A Guide to the Project Management Body of Knowledge and the Standard for 
Project Management. Project Management Institute, Newtown Square 

 2F Iskola (2020): Projektmenedzsment: Munkajogi-, vállalkozási- és vezetési ismeretek Projektmenedzsment-, MS 
Projekt ismeretek, 2F Iskola, Szeged 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 MJ DeMarco (2011): The Millionaire Fastlane: Crack the Code to Wealth and Live Rich for a Lifetime. Viperion 
Publishing Corp., Phoenix 

 Paul Lawrence (2000): How to Start Motor Racing. TFM Publishing Ltd., Shrewsbury 

 

 

  

https://www.libristo.hu/hu/szerzok/Project%20Management%20Institute
https://www.libristo.hu/hu/szerzok/Project%20Management%20Institute
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Sportági ismeretek elmélet és 
gyakorlat I. 

Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 6 kredit Készítés 
dátuma: 

2022.08.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Technikai Sportok Csoport - TES 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Lénárt Ágota 

Oktató neve: Szalay Balázs, Kovács Péter, Varga András, Várhegyi Ferenc, Oláh Gyárfás, 
Hermann Henrik 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 24 Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 

Gyakorlat: 30 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli 

A tantárgy célja: Az autó és motorsport alapjait, magyar és nemzetközi szervezeti felépítését, 
szakmai szervezeteit ismerhetik meg a hallgatók. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Ismeri a különböző autó- és motorsport szakágak működését és azok kategóriáit. 

Képes a versenyzők fejlődésének segítésére és menedzselésére. 

Ismeri és alkalmazza a megfelelő versenytaktikákat. 

Ismeri a versenypályákat és azokon az edzési lehetőségeket. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, következtetéseket 
fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

Képes a versenypályákon szervezett rendezvényeket befolyásoló szakmai, gazdasági, 
jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására. 

Képes sportesemények megrendezésének előkészítésére és irányítására. 

Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Elkötelezett a motorsportban működő szervezetek létesítményeiben szervezett 
rendezvények eredményes lebonyolítása iránt. 

Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönözi. 

Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai 
értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat 
is) a döntések során. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Autó és Motorsport alapjai, kezdete, fogalmak. 
2. Motorsport Magyarországon és Nemzetközileg, FIM, MAMSZ felépítése, működése. 
3. Autósport Magyarországon és Nemzetközileg, FIA és MNASZ felépítése, működése. 
4. Az Autóklub fejlődése, szerkezeti felépítése. 
5. Magyar versenysport kialakulása és fejlődése Magyarországon, a klasszikus autózás ma Magyarországon.  
6. Rally autós szakági bemutató 
7. Gyorsasági autós szakági bemutató 
8. Tereprally autós szakági bemutató 
9. Drift autós szakági bemutató 
10. Go-Kart autós szakági bemutató 
11. Autócross autós szakági bemutató 
12. Rallycross autós szakági bemutató 
13. Drag autós szakági bemutató 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 3 oldalas, szöveges leírás egy elképzelt motorsport csapat működéséről, felépítéséről. 

 1-2 oldalas beadandó dolgozat Go-Kart sportról.  

 Prezentáció: egy elképzelt vagy valós versenysorozat leírása, versenysorozat megszervezése, előnyei és 
hátrányai, népszerűsítése, járművek típusa, helyszínek meghatározása, marketingje és kommunikációja. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 

Számonkérés formája: Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Beadandók és prezentációk elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás. 
Teljesítés hiányának következménye aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 R.S Jutley (2009): Motorsport Fitness Manual: improve your performance with physical and mental training. Haynes 
Publishing, Sparkford 

 Dr. Paul Castle (2008): Psychology of Motorsport Succes: How to improve your performance with mental skills 
training. J H Haynes & Co Ltd, Sparkford 

 Hans Erik Næss (2020): A History of Organizational Change: The case of Fédération Internationale de l’Automobile 
(FIA), 1946–2020. Palgrave MacMillan, London 

 Thomas S. Mueller (2011): Involvement and Rally Car Racing: The Significance of Importance, Sign Value and 
Pleasure in Motorsport Marketing. International Journal of Motorsport Management 1(1):1-17 

 John McGuinness (2018): Built for Speed : Bikers, Beers and Balls of Steel. Ebury Publishing, London 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Jenkins, M., Henry, N., & Angus, T. (2002): ’Motorsport Valley and the Global Motorsport Industry': The Development 
and Growth of Britain's Performance Engineering Cluster. In SAE Conference Proceedings (Vol. 382). SAE. 
https://doi.org/10.4271/2002-01-3287 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Sportági ismeretek elmélet és 
gyakorlat II. 

Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 6 kredit Készítés 
dátuma: 

2022.08.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Technikai Sportok Csoport - TES 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Lénárt Ágota 

Oktató neve: Szalay Balázs, Varga András, Sárközi Péter, Herman Henrik, Oláh Gyárfás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági ismeretek elmélet és gyakorlat I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 24 Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 

Gyakorlat: 30 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Az autó és motorsport alapjait, szervezeti felépítését, szakmai szervezeteit 
ismerhetik meg a hallgatók 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Ismeri a különböző autó- és motorsport szakágak működését és azok kategóriáit. 

Képes a versenyzők fejlődésének segítésére és menedzselésére. 

Ismeri és alkalmazza a megfelelő versenytaktikákat. 

Ismeri a versenypályákat és azokon az edzési lehetőségeket. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, következtetéseket 
fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

Képes a versenypályákon szervezett rendezvényeket befolyásoló szakmai, gazdasági, 
jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására. 

Képes sportesemények megrendezésének előkészítésére és irányítására. 

Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Elkötelezett a motorsportban működő szervezetek létesítményeiben szervezett 
rendezvények eredményes lebonyolítása iránt. 

Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönözi. 

Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai 
értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat 
is) a döntések során. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

15. Gyorsasági motor szakági bemutató. 
16. Salakmotor szakági bemutató. 
17. Motocross szakági bemutató 
18. Enduro motoros szakági bemutató 
19. Trial motoros szakági bemutató 
20. Supermoto motoros szakági bemutató 
21. Stunt motoros szakági bemutató 
22. Motorcsónak szakági bemutató 
23. Műrepülés szakági bemutató 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 2-3 oldalas, szöveges leírás egy autós vagy motoros szákág fellendítéséről, vagy a szakági versenyek 
népszerűsítéséről, vagy a szakág marketing tevékenységéről, vagy a szakág egy új típusú vezetéséről. 

 Beadandó házidolgozat 2 oldalas esszé egy szövetség működéséről. 

 Prezentáció: egy elképzelt vagy valós versenyre, vagy versenysorozatra egy versenyautó felkészítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 
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Számonkérés formája: Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Beadandók és prezentációk elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás. 
Teljesítés hiányának következménye aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bruce Jones (2022): Formula One 2022 : The World's Bestselling Grand Prix Handbook. Welbeck Publishing Group, 
London 

 John McGuinness (2018): Built for Speed : Bikers, Beers and Balls of Steel. Ebury Publishing, London 

 Michael Dunlop (2018): Road Racer : It's in My Blood. Michael O'Mara, London 

 Jack Barlow (2022): A Race with Infamy : The Lance Macklin Story. Veloce Publishing Ltd, Dorset 

 Fernando Alonso (2022): Racer: The Autobiography. Macmillan, New York 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Jennifer Burg, Patrick Planing (2020): The future of motorsport? - An analysis of the attractiveness of motorsport for 
the Generation Z. https://doi.org/10.31234/osf.io/9p24e 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Sportjogi alapvetések Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 2 kredit Készítés 
dátuma: 

2022.07.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sportjogi Tanszék - SJC 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Szekeres Diána 

Oktató neve: Dr. Szekeres Diána, Dr. Ocskó Eszter 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 8 Tantárgy 
jellege: 

Elmélet 

Gyakorlat: - 

Félévzárás módja: Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A sportjog jogrendszerbeli elhelyezkedésének bemutatása és a Sporttörvény 
vázlatos ismertetése a tantárgy legfőbb célja, kiemelve a legfontosabb magánjogi 
és közjogi vonatkozásokat. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Képes a versenyzők fejlődésének segítésére és menedzselésére. 

Tisztában van az autó-motorsportban működő szervezetek struktúrájával, 
működésével és kapcsolatrendszerével. 

Tisztában van a sportág érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági döntések 
információs és motivációs tényezőivel. 

Sport- és egyéb rendezvények szervezéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. 

Alkalmas a sportot befolyásoló komplex társadalmi tényezők közötti eligazodásra, 
innovatív sportszakmai megoldásokra. 

Képes a versenypályákon szervezett rendezvényeket befolyásoló szakmai, gazdasági, 
jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására. 

Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Kötelességének tartja a releváns, a sportlétesítményekben szervezett rendezvények 
lebonyolításához kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok követését, alkalmazását, 
illetve betartását. 

Korszerű menedzseri szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- 
és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel 
rendelkezik. 

Nyitott az adott munkakör, szervezet tágabb társadalmi környezetének változásai 
iránt, törekszik a változások követésére és megértésére. 

Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai 
értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat 
is) a döntések során. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 

normák és szabályok betartása terén. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Témakörök 
1. A sportjog fogalma, jogrendszeri elhelyezkedése 
2. A magyar sportjogi szabályozás fejlődésmenete 
3. Sportolói jogállás 
4. Sportolói szerződések 
5. Sportszövetségek jogállása 
6. Az állami sportirányítás 
7. Sportrendezvények lebonyolítása 
8. Sport és büntetőjog 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Zárthelyi dolgozat/beadandó dolgozat, vagy önálló Hallgatói munka (pl. kiselőadás) a Hallgatókkal előre egyeztett 
időpontban, amelynek javítására a hatályos TVSZ-ben foglalt rendelkezés az irányadó. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 

Számonkérés formája: Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Beadandó dolgozat/ZH 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére a 
hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül meghatározásra a vizsgaidőszak 
első hetének végéig. A vizsgaidőszak első hetét követően a hallgatók 
kizárólag vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése vagy megtagadása nem 
lehetséges. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli/írásbeli  vizsga, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Fejes P., Sárközy T., Szekeres D., Tóth N. (Szerk.: Sárközy T.) (2019): A magyar sport jogi szabályozása, HVG-Orac, 
Budapest 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Sárközy Tamás (2015): Magyar Sportjog az új Polgári Törvénykönyv után. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 

 Sárközy Tamás (2017): A sportigazgatás új rendszere. Kézirat 

 Tóth Nikolett Ágnes (2014): Kereskedelmi szerződések a sportban- szponzoráció, arculatátvitel. Gazdaság és Jog, 22. 
6.  

 Tóth Nikolett Ágnes (2017): A sportrendezvények biztosítása az elmúlt évszázad eseményeinek tükrében. Gazdaság 
és Jog, 25. 1.   

 Horváth Gábor (2016): A hivatásos sportolók szerződési rendszere. Magyar Jogászegyleti Értekezések a 
Harmincnyolcadik Jogász Vándorgyűlés előadásaiból, Budapest 

 Szekeres Diána (2018): Sport választottbíráskodás. GAZDASÁG ÉS JOG 26 : 7-8 pp. 25-34. , 9 p. 

 Szekeres Diána (2019): A Sport Állandó Választottbíróság új eljárási szabályzatáról. GAZDASÁG ÉS JOG 27 : 9 
(szeptember) pp. 15-21. , 7 p.  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Sportmarketing Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit Készítés 
dátuma: 

2022. 07. 02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve: Szalay Balázs, Kristóf János 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 8 Tantárgy 
jellege: 

Elmélet 

Gyakorlat: 4 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy az autó és motorsportban használt médiát és marketing 
kommunikációt mutatja be a hallgatóknak. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Tisztában van a sportág érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági döntések 
információs és motivációs tényezőivel. 

Sport- és egyéb rendezvények szervezéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a marketing, a kommunikáció és a PR alapvető tudásanyagával, különös 
tekintettel a sportrendezvényekre. 

Válasszon az alábbiak közül. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

Motorsportban működő szervezetekben menedzseri tevékenységet végez:  tervez, 
szervez, irányít és ellenőriz. 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. 

Alkalmas a marketing, a PR és reklámozás ismeretanyagának eredményes 
alkalmazására. 

Képes sportesemények megrendezésének előkészítésére és irányítására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Motorsport és a média kapcsolata Magyarországon és a nemzetközi versenyeken 
2. Kommunikáció a motorsportban 
3. Média eszközök használata 
4. Social média jelentősége 
5. A szponzorok és a marketing kapcsolata 
6. A versenycsapatok és a versenyzők marketing feladatai 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 3 oldalas, szöveges leírás egy elképzelt motorsport csapat marketing tervéről.  

 Prezentáció: egy elképzelt vagy valós versenyző vagy versenycsapat, vagy versenysorozat marketing és 
kommunikációs tervéről. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 

Számonkérés formája: Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
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Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Beadandók és prezentációk elkészítése  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás. 
Teljesítés hiányának következménye aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Rekettye Gábor, Törőcsik Mária, Hetesi Erzsébet (2019): Bevezetés a marketingbe. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest 

 Russel Brunson (2017): Online marketing mesterfogások. Marketing Amazing Kft., Budapest 

 Wéber Gábor (2021): Forma-1 az új korszak küszöbén. Agenc Magyarország Kft., Budapest 

 Manfred Bruhn, Peter Rohlmann (2022): Sportmarketing. Springer Gabler, Wiesbaden 

 Sean Ennis (2020): Sports Marketing, Palgrave Macmillan, Cham 

 Chadwick, Simon; Chanavat, Nicolas; Desbordes, Michel (2017): Routledge Handbook of Sports Marketing. 
Routledge, London 

 Larry DeGaris (2015): Sports Marketing: A Practical Approach. Routledge, London 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Hoffmann Istvánné (2007): Sport, marketing, szponzorálás. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest 

 Phil Andrews (2013): Sports Journalism: A Practical Introduction. SAGE, Thousand Oaks 

 André Bühler, Gerd Nufer (2009): Relationship Marketing in Sports. Butterworth-Heinemann, Oxford 
 
 

 

  

https://www.libri.hu/szerzok/rekettye_gabor.html
https://www.libri.hu/szerzok/dr_torocsik_maria.html
https://www.libri.hu/szerzok/hetesi_erzsebet.html
https://bookline.hu/szerzo/russel-brunson/12886976?page=1
https://www.libristo.hu/hu/szerzok/Manfred%20Bruhn
https://www.libristo.hu/hu/szerzok/Peter%20Rohlmann
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Sportmenedzsment alapjai Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 6 kredit Készítés 
dátuma: 

2022.08.12.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve: Prof. Dr. Géczi Gábor, Dr. Perényi Szilvia, Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 24 Tantárgy 
jellege: 

Elmélet 

Gyakorlat: 0 

Félévzárás módja: Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli vagy Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a sportirányítás állami és civil oldalának működését, a 
sportfinanszírozási módok folyamatait, legyenek tisztában az alapvető 
sportrendezvény-szervezési ismeretekkel, az autós-motoros események speciális 
menedzsment igényével.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Tisztában van a sportág érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági döntések 
információs és motivációs tényezőivel. 

Tisztában van az autó-motorsportban működő szervezetek struktúrájával, 
működésével és kapcsolatrendszerével. 

Rendelkezik a marketing, a kommunikáció és a PR alapvető tudásanyagával, különös 
tekintettel a sportrendezvényekre. 
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Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

Motorsportban működő szervezetekben menedzseri tevékenységet végez:  tervez, 
szervez, irányít és ellenőriz. 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. 

Alkalmas a marketing, a PR és reklámozás ismeretanyagának eredményes 
alkalmazására. 

Képes sportesemények megrendezésének előkészítésére és irányítására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

Korszerű menedzseri szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- 
és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel 
rendelkezik. 

Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai 
értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat 
is) a döntések során. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sport hazai irányítási rendszere  
2. Jó irányítás a sportban 
3. Nemzetközi sportszervezetek 
4. Sport és politika  
5. A sport finanszírozási lehetőségei 
6. Sportágfejlesztés a motorsportban 
7. Az élsport kockázatai 
8. Tehetségmenedzsment a motorsportban 
9. A sport jövője 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív órai részvétel.  
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: Írásbeli vagy Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

TVSZ Szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Sterbenz T. és Géczi G. (2016): Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, Budapest. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Parent, M. M. and Ruetsch, A. (2020): Managing Major Sports Events - Theory and Practice 2nd. edition. Routledge.  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Sportpszichológia, vezetői ismeretek Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 4 kredit Készítés 
dátuma: 

2022.06.29. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Lénárt Ágota 

Oktató neve: Dr. habil. Lénárt Ágota, Erdélyi Péter 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 4 Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 

Gyakorlat: 8 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli 

A tantárgy célja: Olyan korszerű vezetői ismeretek bemutatása, amelyek a teljesítmény orientálás 
mellett az érzelmi kötődés területén is előrelépést mutatnak. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Képes a versenyzők fejlődésének segítésére és menedzselésére. 

Ismeri és alkalmazza a megfelelő versenytaktikákat. 

Ismeri a versenypályákat és azokon az edzési lehetőségeket. 

Rendelkezik a marketing, a kommunikáció és a PR alapvető tudásanyagával, különös 
tekintettel a sportrendezvényekre. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, következtetéseket 
fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

Motorsportban működő szervezetekben menedzseri tevékenységet végez:  tervez, 
szervez, irányít és ellenőriz. 

Alkalmas a sportot befolyásoló komplex társadalmi tényezők közötti eligazodásra, 
innovatív sportszakmai megoldásokra. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönözi. 

Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

Korszerű menedzseri szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- 
és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel 
rendelkezik. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai 
normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 
önállóan, felelősséggel végzi. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sportbeli felkészülés és felkészítés sportpszichológiája és gyakorlati példái 
2. Motiváció, tanácsadás, karrierépítés, szakember igénybevételének felismerése, lehetősége és szükségessége 
3. Sportpszichológiai tréningek: imagináció, pszichés energetizálás, pszichoreguláció, stresszkezelés, figyelemtréning, 

önbizalom építés, célállítás, kognitív módszerek 
4. Formaidőzítés, teljesítmény optimalizálás és monitorozás, az optimális funkcionálási zóna elérése és megtartása 
5. Sérülések utáni mentális rehabil.itáció 
6. Team-ben való munka 
7. A brand építés alapjai, a brand szerepének jelentősége 
8. A brand mint bevétel és profit növelő eszköz 
9. Hatékony vezetői technikák 
10. A vezetés pszichológiai háttere 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Az órákon való aktív részvétel.  

 A félév végi teszt megírása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott követelményrendszer 
szerint. 

Számonkérés formája: Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Az utolsó elméleti órán zárthelyi írása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzésének feltétele: óralátogatás  
A teljesítés hiányának következménye: az aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Forgács József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó Kft., Budapest 

 Klein Sándor (2021): Vezetés- és szervezetpszichológia. EDGE 2000 Kft., Budapest 

 Nemes Ferenc (2007): Vezetési ismeretek és módszerek. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő 

 Szerk. Lénárt Á.(2002): Téthelyzetben. Sportkórházi sorozat, Budapest 

 Gyömbér N., et al (2012): Fejben dől el. Noran Libro, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Csíkszentmihályi M., Jackson, S. A. (2001): Sport és flow. Vince Kiadó Kft., Budapest 

 G. Tenenbaum (2001): The Practice of Sport Psychology. Fitness Information Technology, Inc., Morgantown 

 Charles M. Farkas, Philippe De Backer (2002): Született vezetők - Az öt legsikeresebb vezetői stratégia. KJK-Kerszöv 
Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest 

 

 

  



 

64 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
Szint: 

6-7. szint 

Tantárgy megnevezése: Statisztika-informatika Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 2 kredit Készítés 
dátuma: 

2022.08.23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése: Autó-motorsport menedzser SZT 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Sterbenz Tamás 

Oktató neve: Tóth Kata 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: - Tantárgy 
jellege: 

Elmélet 

Gyakorlat: 8 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli 

A tantárgy célja:   A tantárgy célja, hogy a hallgatók a munkájuk során felmerülő adatokat tudják 
kezelni, elemzni és táblázatos valamint diagram formában bemutatni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

Ismeri a versenyben résztvevő jármű tulajdonságait, műszaki jellemzőit. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. 
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Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, következtetéseket 
fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

Alkalmas a sportot befolyásoló komplex társadalmi tényezők közötti eligazodásra, 
innovatív sportszakmai megoldásokra. 

Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. 

Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 
önállóan, felelősséggel végzi. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák 
tekintetében is. 

Azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, és szükség 
szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Adatok jellege, kezelés táblázatkezelő programban 
2. Adatok rendszerezése, bemutatása táblázatkezelő program segítségével 
3. Leíró statisztikai jellemzők és kiszámításuk táblázatkezelő program segítségével 
4. Bevezetés az adatelemzésbe és adatvizualizációba 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A TVSZ-ben meghatározott órai jelenlét, aktív órai részvétellel. 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ-ben meghatározottak szerint 

Számonkérés formája: Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
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Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Aktív órai részvétel, az órai feladat teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A TVSZ-ben meghatározott órai jelenlét, aktív órai részvétellel.2 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A féléves érdemjegy beadandó munka alapján kerül megállapításra. A 
beadandóban az órán tanultakat kell önállóan demonstrálni: adatok 
keresése, rendszerezése, bemutatása, egyszerű adatelemzés és 
adatvizualizáció. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Kata (2018): Statisztika. Testnevelési Egyetem jegyzete 

 Ács Pongrácz (2014): Gyakorlati adatelemzés. Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar jegyzete 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Falus Iván és Ollé János (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és statisztikai elemzés. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest 

 Fábián Gy. és Zsideg M. (1998): A testnevelési és sporttudományos kutatások módszertana. Testnevelési Egyetem 
tankönyve, 1-157 o. 
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IV. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának 

módszerei 

1. Elméleti előadások és gyakorlatok 

Az alapozó ismereteket és a speciális szakmai ismereteket elméleti előadásokon és 

gyakorlati órákon ismerhetik meg a hallgatók. A hatékonyságot növelendő, a szakon több 

ízben egyéni feladatot kapnak a hallgatók. Ezeknél az egyéni feladatoknál - amelyeket a 

bemeneti diplomájához mérten kapnak szakterületük szerint - tudják gyakorolni az autó-

motorsport menedzserré válás legfontosabb kompetenciáit. 

Az elméleti tárgyak oktatásának hagyományos módszere az előadás, melyen a hallgatók az 

oktató által prezentált demonstrációs anyagok segítségével sajátítják el a szükséges 

ismereteket.  

Fontos megjegyezni, hogy az egyetemi munka mellett a sikeres szakemberré váláshoz 

nélkülözhetetlen az otthoni munka, a magyar és idegen nyelvű szakirodalom 

tanulmányozása, és a tanultak folyamatos gyakorlása. 

 
A hagyományos képzési formák mellett kiemelt fontosságú a gyakorlati tapasztalás útján 

szerzett ismeretek elsajátítása. Az országban elérhető „jó gyakorlatokkal” bíró helyszínek  

megismertetésével kívánunk hozzájárulni a hallgatók kompetencia-alapú oktatásához. 

Kiemelt helyszínként a Hungaroring rendelkezésre áll, melyet 1. mellékletben csatolt 

háromoldalú szerződés erősít meg. 

 

2. Pedagógiai eszközök 

A képzés széles körben alkalmazza az oktatási folyamatok szervezéséhez és 

megvalósításához szükséges pedagógiai eszközöket, módszereket, melyet az oktatók és a 

gyakorlati helyszínek szakemberei használnak. 

 

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem által alkalmazni kívánt eszközök: 

- A konzultációk során rendszeres beszélgetések és tapasztalatcserék 

Ezen beszélgetések alkalmával az oktatók és a hallgatók közösen elemzik a gyakorlati 

órákon tapasztaltakat és a felmerülő problémákat. A beszélgetések megerősítik és 

tudatosítják az addig elért eredményeket. 



 

68 

 

- Szemléltetés 

Működtető szervezetek meglátogatása, melyek lehetőséget biztosítanak az elméleti 

tudásanyag azonnali gyakorlatban történő szemrevételezésére és a gyakorlatban 

előforduló hibák elméleti megvitatására, javítására. 

- Önálló munka 

Az elméleti oktatás kiegészítéseként az önfejlesztés iránti igény megteremtéséhez, a 

szakmai tudás folyamatos fejlesztéséhez házi dolgozatok elkészítése a szakirodalom 

felhasználásával. 

- Konferenciák 

A szakma területén megvalósuló konferenciák és tanulmányutak lehetőséget adnak a 

területen dolgozó szakemberek egyes témákat érintő tudásának megismerésére és 

workshop jellegű tapasztalatcserére. 

 


