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 I. 

ADATLAP 

 

1.    Az alapképzési szak megnevezése: edző (Physical Training) 

2.    Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése 

-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat 

-    szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportágat) 

-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Physical Trainer             

3.    Képzési terület: sporttudomány 

4.    A képzési idő félévekben: 6 félév 

5.    Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék) 

-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit 

-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés legkisebb kreditértéke: 8 kredit 

-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető legkisebb kreditérték: 9 kredit 

6.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 813 

7.    Az alapképzési szakképzési célja és a szakmai illetékességek 

A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és 

készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére 

és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük 

fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő irányító, szintetizáló képességekkel, mellyel a 

sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek 

ellátni. Illetékességeik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának 

összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai 

felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő 

folytatására. 

7.1. Az elsajátítandó szakmai illetékességek 

7.1.1. A szakedző 

a)    tudása 

-    Ismeri a sportban, illetve a sportágban jellemző baleset-megelőzési és elsősegély-nyújtási 

alapvető szabályokat és eljárásokat. 
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-    Ismeri a testnevelés és sportmozgalom célkitűzéseit, szervezeti és kapcsolatrendszerét. 

-    Ismeri az egészséges munkavégzés, munkakultúra, ergonómiai, mentálhigiénés és 

szervezeti kultúrával való összefüggéseit, fejlesztési módszereit. 

-    Magas szintű tudással rendelkezik a gyakorlati edzői tevékenység ellátásához szükséges 

alapvető, anatómiai és élettani, sporttudományi, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről. 

-    Magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a sportolók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 

törvényszerűségekről. 

-    Ismeri a versenysport gyakorlata által megkövetelt magas szintű teljesítmény 

fejlesztésének ismereteit, melyet a sportolók egészségvédelmének teljes mértékben 

alárendel. 

-    Megfelelő tudással rendelkezik a sportolók életmódjának tudatos fejlesztéséhez. 

-    Ismeri a sportolók motiválásának különböző technikáit és annak gyakorlati 

megvalósíthatóságait. 

-    Megfelelő tudással rendelkezik az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki 

működésről és a helytelen életmódból fakadó egészségkárosító tényezőkről. 

-    Elsajátítja a sportolók hosszú távú fejlesztésének elveit, módszereit. 

-    Ismeri a versenyzők egyéni képességfejlesztéséhez kapcsolódó módszereket, technikákat. 

-    Ismeri a sportágában jellemző nemzetközi irányvonalakat, felkészítési alapelveket. 

-    Magas szinten ismeri sportágának technikai és taktikai elemeit, tanításának és 

alkalmazásának módszereit. 

-    Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és annak gyakorlati megvalósíthatóságának módjait. 

-    Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók felzárkóztatásához, integrálásához szükséges 

elméleteket, eszközöket, módszereket. 

-    Választott sportágában ismeri a fogyatékossággal élő versenyzők felkészítésének sajátos 

tudásanyagát. 

b)    képességei 

-    Képes sportszervezeteknél, szövetségeknél a legmagasabb szintű nemzetközi 

versenyrendszer követelményeinek megfelelő szintű edzői munka végzésére. 

-    Képes a nevelési-oktatási intézményekben a délutáni sportfoglalkozások vezetésére. 

-    Szakterületén képes a pedagógia, pszichológia, szociológia és a testkultúra módszereinek 

alkalmazására, és alkalmazza azok törvényszerűségeit. 



4 
 

-    Képes az egészségfejlesztés és a mentálhigiénés kultúra feltételeinek kialakítására az őt 

alkalmazó szervezetekben. 

-    Képes sportágfejlesztő tevékenységre, melyet folyamatosan vagy projektszerű 

munkavégzésben valósít meg. 

-    Képes az előforduló balesetek esetén elsősegélynyújtásra. 

-    Képes az őt alkalmazó szervezetekben balesetvédelmi programok kidolgozására. 

-    Hatékonyan alkalmazza a szakterületén használatos informatikai elemző rendszereket és 

eszközöket, valamint képes a keletkező adatok edzésmódszertani szempontú 

feldolgozására. 

-    Képes az edzői tevékenységében sporttudományi, egészségtudományi, illetve gazdaság- és 

társadalomtudományi ismeretek alkalmazására. 

-    Képes a sportolók kiválasztására, magas szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

-    Képes a versenysport gyakorlata által megkövetelt magas szintű teljesítmény fejlesztésére, 

a sportolók egészségének megtartása mellett. 

-    Képes a tehetséggondozásra a gyakorlatban, figyelembe véve a tehetségmenedzsment 

követelményeit. 

-    Képes a hátrányos helyzetű sportolók felzárkóztatására és integrálására. 

-    A választott sportágában képes a fogyatékossággal élő versenyzők felkészítésére és 

versenyeztetésére. 

c)    attitűdje 

-    Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségek és a sport összefüggésben 

állnak, saját erejétől függően próbálja pozitívan befolyásolni ezeket. 

-    Értéknek tekinti a sportot, az egészséges életmódot és életminőséget, valamint rendelkezik 

az egészségtudatos ember szemléletével, nézeteit sportolói és ismerősi körében terjeszti. 

-    Képviseli a sport által közvetített erkölcsi értékeket, fontosnak tartja a személyiség- és 

közösségfejlesztő szerepeit, és munkája során kiemelt jelentőséget tulajdonít a pedagógiai 

normák betartatásának. 

-    Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely életkori emberi méltóságot és jogokat a 

testkulturális területen végzett munkája során, különös tekintettel a saját szakterületén 

előforduló esetekre. 

-    Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, 

kezdeményezi azt magyar és idegen nyelven. 
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-    Célul tűzi ki maga elé, hogy a szakterületén és az azt meghaladó szóbeli és írásbeli 

kommunikációja az általa beszélt nyelveken közérthető legyen. 

-    Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, nyitott új médiumok, oktatás- és 

információtechnológiai módszerek iránt. 

-    Mélyen elkötelezett a minőségi sportszakmai munkavégzés mellett. 

d) autonómiája és felelőssége 

-    Önállóan végzi a testkulturális terület kérdéseinek elemzését és szakmai források, 

ajánlások, összefüggések alapján történő alkalmazását. 

-    A testi-lelki egészségről koherens egyéni álláspontot alakít ki, azt személyével képviseli, 

illetve ezek szerint alakítja környezetét. 

-    Kooperatív és kreatív együttműködés kialakítására törekszik a testkulturális területen 

működő szervezetekkel, érintettekkel. 

-    Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 

sport, az egészségfejlesztés társadalmi szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

-    Sportszakmai döntései során tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel 

szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak módszertani sajátosságait, 

eredményeit. 

-    Minden esetben a fair play szellemében és értékeit közvetítve tevékenykedik, 

magatartásával mintát ad teljes környezetének. 

8.    Az alapképzés jellemzői 

8.1.    Szakmai jellemzők 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

-    sporttudomány 50-80 kredit; 

-    egészségtudomány 20-40 kredit; 

-    neveléstudomány és pszichológia 20-40 kredit; 

-    társadalomtudományok 15-30 kredit; 

-    szervezés és vezetéstudományok 15-30 kredit. 

8.1.2. A szakirány tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya: 

a) Vezetői specializáció 

1. Tudás 
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- Ismeri a magyar sport szervezeti és szerkezeti felépítését, tisztában van a felelős 

tisztségviselők feladataival. Tisztában van az állami és egyéb források csatornaival, 

ismeri a működésük természetét.  

- Ismeri klubja, vagy szövetsége történetét, kiemelkedő alakjait, valamint a szervezeti és 

működési szabályzataikat.  

- Ismeri egy adott tisztség ellátásához szükséges végzettségek szintjét és azok 

továbbképzési rendszerét. Tisztában van az alkalmazottak jogaival és 

kötelezettségeivel.   

- Ismeri azokat az internetes felületeket, amelyek napi ismerettel látják el. Tisztában van 

azokkal az informatikai programokkal, amelyek szükségesek munkája ellátásához.  

2. Képesség 

- Sportszervezetében irányítói tevékenységet tervez, szervez, ellenőriz és folyamatosan 

felügyel.  

- Képes mindazon vezetői ismeretek hatékony alkalmazására, amelyek szükségesek 

feladatai ellátásához. Gazdasági és jogi területen képes sportszervezete képviseletére.  

- Az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya építésére vonatkozóan 

önálló tervet, pályaképet dolgoz ki. A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan 

alkalmazza, következtetéseket fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz.  

- Képes tudását folyamatosan, önállóan fejleszteni.   

- Ismeri sportága sajátos területeit, képes a sportága technikai leírására, oktatás 

módszertanának alkalmazására és mindazon edzői ismeretek birtokában van, amelyek 

világszintű sportolók felkészítését teszik lehetővé. Képes a tudományos mérések 

megtervezésére, azok adatainak kiértékelésére és a gyakorlatba való átültetésére. 

3. Attitűd 

-    Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségek és a sport 

összefüggésben állnak, saját erejétől függően próbálja pozitívan befolyásolni ezeket. 

-    Értéknek tekinti a sportot, az egészséges életmódot és életminőséget, valamint 

rendelkezik az egészségtudatos ember szemléletével, nézeteit sportolói és ismerősi 

körében terjeszti. 

-    Képviseli a sport által közvetített erkölcsi értékeket, fontosnak tartja a személyiség- és 

közösségfejlesztő szerepeit, és munkája során kiemelt jelentőséget tulajdonít a pedagógiai 

normák betartatásának. 
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-    Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely életkori emberi méltóságot és jogokat a 

testkulturális területen végzett munkája során, különös tekintettel a saját szakterületén 

előforduló esetekre. 

-    Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, 

kezdeményezi azt magyar és idegen nyelven. Célul tűzi ki maga elé, hogy a szakterületén 

és az azt meghaladó szóbeli és írásbeli kommunikációja az általa beszélt nyelveken 

közérthető legyen. Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, nyitott új oktatás- és 

információtechnológiai, valamint edzésmódszerek iránt. 

-    Mélyen elkötelezett a minőségi sportszakmai munkavégzés mellett. Törekszik a 

társtudományok legszélesebb körű bevonására. Elkötelezett saját, nemzeti edzés- és 

versenyrendszer, valamint menedzselési (versenyző és edző) rendszer kialakítása mellett, 

és érti, hogy mások betű szerinti másolása nem vezet kiugró eredményre.  

4. Autonómia és felelősség  

-    Önállóan végzi a testkulturális terület kérdéseinek elemzését és szakmai források, 

ajánlások, összefüggések alapján történő alkalmazását. 

-    A testi-lelki egészségről koherens egyéni álláspontot alakít ki, azt személyével képviseli, 

illetve ezek szerint alakítja környezetét. 

-    Kooperatív és kreatív együttműködés kialakítására törekszik a testkulturális területen 

működő szervezetekkel, érintettekkel. 

-    Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 

sport, az egészségfejlesztés társadalmi szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

-    Minden esetben a fair play szellemében és értékeit közvetítve tevékenykedik, 

magatartásával mintát ad teljes környezetének. 

 

b) Funkcionális edző specializáció 

1. Tudás 

- Ismeri a versenyzők testi (szerkezeti és működésbeli) jellemzőit, tisztában van a 

pszichológiai jellemzőikkel. Ismeri a fejleszthetőség életkorral és nemmel összefüggő 

jellemzőit.   

- Ismeri sportága biomechanikai és ortopédiai törvényszerűségeit és tisztában van a 

mozgástanulás neurobiológiájával.    

- Ismeri mindazon módszereket, amelyek szükségesek a tudományos ismeretek 

gyakorlatba történő átültetéséhez. Tisztában van a fáradtság, a kimerülés és a túledzés 
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tüneteivel, képes köztük különbséget tenni és ismeri a kialakult helyzet megoldásához 

szükséges eszközöket, valamint képes azokat hatékonyan alkalmazni.   

- Ismeri azokat az internetes felületeket, amelyek napi ismerettel látják el. Tisztában van 

azokkal az informatikai programokkal, amelyek szükségesek munkája ellátásához.  

2. Képesség 

- A rábízott versenyzők részére edzést tervez, szervez, ellenőriz és folyamatosan 

felügyel. Hosszú-, közép-, és rövidtávú edzéstervet készít, valamint képes azok napi 

szintre történő lebontására.  

- Képes mindazon edzői ismeretek hatékony alkalmazására, amelyek szükségesek 

feladatai ellátásához. Képes anatómiai, élettani, biomechanikai, biokémiai 

edzésmódszertani ismeretek gyakorlatban való alkalmazására.  

- Az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya építésére vonatkozóan 

önálló tervet, pályaképet dolgoz ki. A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan 

alkalmazza, következtetéseket fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz.  

- Képes tudását folyamatosan, önállóan fejleszteni.   

- Ismeri sportága sajátos területeit, képes a sportága technikai leírására, oktatás 

módszertanának alkalmazására és mindazon edzői ismeretek birtokában van, amelyek 

világszintű sportolók felkészítését teszik lehetővé. Képes a tudományos mérések 

megtervezésére, azok adatainak kiértékelésére és a gyakorlatba való átültetésére. 

3. Attitűd 

-    Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségek és a sport 

összefüggésben    

      állnak, saját erejétől függően próbálja pozitívan befolyásolni ezeket. 

-    Értéknek tekinti a sportot, az egészséges életmódot és életminőséget, valamint 

rendelkezik az egészségtudatos ember szemléletével, nézeteit sportolói és ismerősi 

körében terjeszti. 

-    Képviseli a sport által közvetített erkölcsi értékeket, fontosnak tartja a személyiség- és 

közösségfejlesztő szerepeit, és munkája során kiemelt jelentőséget tulajdonít a pedagógiai 

normák betartatásának. 

-    Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely életkori emberi méltóságot és jogokat a 

testkulturális területen végzett munkája során, különös tekintettel a saját szakterületén 

előforduló esetekre. 
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-    Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, 

kezdeményezi azt magyar és idegen nyelven. Célul tűzi ki maga elé, hogy a szakterületén 

és az azt meghaladó szóbeli és írásbeli kommunikációja az általa beszélt nyelveken 

közérthető legyen. Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, nyitott új oktatás- és 

információtechnológiai, valamint edzésmódszerek iránt. 

-    Mélyen elkötelezett a minőségi sportszakmai munkavégzés mellett. Törekszik a 

társtudományok legszélesebb körű bevonására. Elkötelezett saját, nemzeti edzés- és 

versenyrendszer, valamint menedzselési (versenyző és edző) rendszer kialakítása mellett, 

és érti, hogy mások betű szerinti másolása nem vezet kiugró eredményre.  

4. Autonómia és felelősség  

-    Önállóan végzi a testkulturális terület kérdéseinek elemzését és szakmai források, 

ajánlások, összefüggések alapján történő alkalmazását. 

-    A testi-lelki egészségről koherens egyéni álláspontot alakít ki, azt személyével 

képviseli, illetve ezek szerint alakítja környezetét. 

-    Kooperatív és kreatív együttműködés kialakítására törekszik a testkulturális területen 

működő szervezetekkel, érintettekkel. 

-    Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 

sport, az egészségfejlesztés társadalmi szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

-    Minden esetben a fair play szellemében és értékeit közvetítve tevékenykedik, 

magatartásával mintát ad teljes környezetének. 

 

c) Utánpótlásedző specializáció 

1. Tudás 

- Ismeri a versenyzők testi (szerkezeti és működésbeli) jellemzőit, tisztában van a 

pszichológiai jellemzőikkel. Ismeri a fejleszthetőség életkorral és nemmel összefüggő 

jellemzőit.   

- A legapróbb részletekig ismeri sportága oktatásmódszertanát. Az oktatási gyakorlatok 

legszélesebb repertoárjával rendelkezik.    

- Ismeri mindazon módszereket, amelyek szükségesek az elméleti ismeretek 

gyakorlatba történő átültetéséhez. Tisztában van a mozgástanulás szakaszaival, 

valamint képes azok hatékonyan tervezésére.   

- Ismeri azokat az internetes felületeket, amelyek napi ismerettel látják el. Tisztában van 

azokkal az informatikai programokkal, amelyek szükségesek munkája ellátásához. 
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- Ismeri a korosztályokkal való foglalkozás pedagógia módszereit, képes különbséget 

tenni a naptári és a biológiai életkor között. Ismeri a játékkal kapcsolatos elméleteket, 

képes azok tervezésére és gyakorlati alkalmazására.   

2. Képesség 

- A rábízott versenyzők részére foglalkozásokat, edzést tervez, szervez, ellenőriz és 

folyamatosan felügyel. Hosszú-, közép-, és rövidtávú edzéstervet készít, valamint 

képes azok napi szintre történő lebontására.  

- Képes mindazon oktatói, edzői ismeretek hatékony alkalmazására, amelyek 

szükségesek feladatai ellátásához. Képes anatómiai, élettani, biomechanikai, 

biokémiai edzésmódszertani ismeretek gyakorlatban való alkalmazására.  

- Az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya építésére vonatkozóan 

önálló tervet, pályaképet dolgoz ki. A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan 

alkalmazza, következtetéseket fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz.  

- Képes tudását folyamatosan, önállóan fejleszteni.   

- Ismeri sportága sajátos területeit, képes a sportága technikai leírására, oktatás 

módszertanának alkalmazására és mindazon edzői ismeretek birtokában van, amelyek 

világszintű sportolók felkészítését teszik lehetővé. Képes a tudományos mérések 

megtervezésére, azok adatainak kiértékelésére és a gyakorlatba való átültetésére. 

3. Attitűd 

-    Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségek és a sport 

összefüggésben    

      állnak, saját erejétől függően próbálja pozitívan befolyásolni ezeket. 

-    Értéknek tekinti a sportot, az egészséges életmódot és életminőséget, valamint 

rendelkezik az egészségtudatos ember szemléletével, nézeteit sportolói és ismerősi 

körében terjeszti. 

-    Képviseli a sport által közvetített erkölcsi értékeket, fontosnak tartja a személyiség- és 

közösségfejlesztő szerepeit, és munkája során kiemelt jelentőséget tulajdonít a pedagógiai 

normák betartatásának. 

-    Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely életkori emberi méltóságot és jogokat a 

testkulturális területen végzett munkája során, különös tekintettel a saját szakterületén 

előforduló esetekre. 
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-    Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra. 

Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, nyitott új oktatás- és információtechnológiai, 

valamint edzésmódszerek iránt. 

-    Mélyen elkötelezett a minőségi sportszakmai munkavégzés mellett. Törekszik a 

társtudományok legszélesebb körű bevonására. Elkötelezett saját, nemzeti edzés- és 

versenyrendszer, valamint menedzselési (versenyző és edző) rendszer kialakítása mellett, 

és érti, hogy mások betű szerinti másolása nem vezet kiugró eredményre.  

4. Autonómia és felelősség  

-    Önállóan végzi a testkulturális terület kérdéseinek elemzését és szakmai források, 

ajánlások, összefüggések alapján történő alkalmazását. 

-    A testi-lelki egészségről koherens egyéni álláspontot alakít ki, azt személyével képviseli, 

illetve ezek szerint alakítja környezetét. 

-    Kooperatív és kreatív együttműködés kialakítására törekszik a testkulturális területen 

működő szervezetekkel, érintettekkel. 

-    Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 

sport, az egészségfejlesztés társadalmi szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

-    Minden esetben a fair play szellemében és értékeit közvetítve tevékenykedik, 

magatartásával mintát ad teljes környezetének. 

 

8.2. Idegennyelvi követelmény 

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 

komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

szükséges. 

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei 

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett, legalább 200 óra 

időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos 

sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat. Kreditértéke 8 kredit a 

sporttudomány tudományágon belül. 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

10. Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása 
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Budapest, …………………………….. 

 

      

     Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos 

                                   rektor 

 

 

II. 
Képzés rendszere 

 

 
1. A képzés rendszere 

A képzésre Érettségi Bizonyítvánnyal és megfelelő sportági jártassággal lehet jelentkezni. A 

jelentkezőket biológia tantárgy írásbeli legkevesebb 50%+1 pont esetén, sportági gyakorlati 

és írásbeli-, és szóbeli vizsgát követően rangsoroljuk, majd a helyek függvényében kerülnek 

az Egyetemre. A záróvizsgára bocsátás feltétele a mintatantervben meghatározott tantárgyi 

követelmények teljesítése, 180 kredit megszerzése és a témavezető által elfogadott 

szakdolgozat elkészítése. Sikeres záróvizsga után a hallgatók okleveles szakedző … 

sportágban oklevelet szereznek.  

2. A képzés szervezési formája 

Nappali és levelező tagozatos munkarendben. A tananyagokat nyomtatott (amelyik 

sportágban van), audiovizuális (amelyik sportágban van), valamint elektronikus formában 

(amelyik sportágban van) bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. Az Egyetem e-learning 

felületén az egyes tantárgyak követelményrendszerét elérhetővé tesszük, a tananyagokat 

folyamatosan korszerűsítjük. A diplomadolgozat formai és tartalmi követelményeit 

Egyetemünk honlapján közöljük, a záróvizsga tételsorról a hallgatók szintén tájékoztatást 

kapnak.  

A tanuláshoz konzultációs és kontaktórákat tartunk. A tárgyak gyakorlati tartalmának 

elsajátításához nemzetközi, de mindenképpen hazai elit szintű szakosztályok, válogatottak 

munkája kapcsán segítjük a hallgatókat olyan létszámú csoportokban, ami lehetővé teszi az 

önálló munkavégzést is. A kontaktórák mellett a hallgatók egyéni felkészülését szakirodalmi 

anyagok és az oktatók személyes konzultációs tevékenysége segíti.  

3. A képzés minőségpolitikája 



13 
 

A képzést indító Testnevelési Egyetem a minőségi munka folyamatos biztosítása érdekében 

minőségbiztosítási rendszert működtet. Ennek megfelelően: 

- A beiratkozáskor a hallgató elektronikus „Tanulmányi tájékoztató‖ füzetet kap, 

amelyben a hallgatói jogviszonyra vonatkozó legfontosabb jogszabályi rendelkezések, 

valamint az egyetem belső szabályzatai rendelkezéseinek kivonata található. 

Tartalmazza a mintatantervet, a tantárgyi adatlapokat (tantárgyleírásokat), valamint a 

diplomamunka követelményeit, a záróvizsgára bocsátás feltételrendszerét, a 

jogorvoslati rendszert, a HÖK jogosítványait. 

- A minőségbiztosítás módszerei: 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. Folyamatosan bővülő szakirodalmi bázis. 

- A fejlesztési politika: a tantárgyfelelős irányításával a tapasztalatok és a jogszabályi 

elvárások alapján a szükséges tartalmi és módszertani változtatások megállapítása és 

bevezetése, illetve fejlesztési javaslatok kidolgozása. 

- A képzésvezető és az általa felkért személy ellenőrzési terv alapján látogatják a 

konzultációkat és a vizsgákat, valamint ezt írásos formában is dokumentálják. 

Tapasztalataikat megvitatják, ha szükséges intézkedési tervet készítenek. 

- A konzulensek szakmai fejlesztése érdekében folyamatosan információkat nyújtunk. 

Véleményüket, javaslataikat rendszeresen kikérjük, fejlesztési alapnak tekintjük. 

 

4. A képzés fejlesztési politikája 

A folyamatos fejlesztésben legfőbb célkitűzésünk, hogy megfeleljünk az oktatás naprakész 

tartalmi, és a levelező oktatás korszerű módszertani követelményeinek. Legfőbb 

célkitűzésünk, hogy a hallgatók a sportáguk változó világában szakértői szemmel 

eligazodjanak, azt kritikai elemzés alá tudják vetni és képesek legyenek ezeket alkalmazni a 

sportáguk világában.  

Képzésünk tovább fejlesztéséhez szükségesnek tartjuk, hogy tananyagainkat folyamatosan 

korszerűsítsük és igazítsuk a felsőoktatás változásaihoz. A tananyagok feldolgozását 

gyakorlati tapasztalatszerzéssel és a multimédia eszközeivel is támogatjuk. A folyamatos 

fejlesztés érdekében a kutatási és egyéb pályázatokon történő részvételt, illetve a jó 

gyakorlatok átvételét elengedhetetlennek tartjuk. 
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Végzett hallgatóinkkal konferenciák szervezésével és továbbképzésük megszervezésével 

tartjuk a kapcsolatot. 

 

 

 

III.  

 A képzés tanterve 

A képzés hálóterve 

 

  

 

NAPPALI  LEVELEZŐ 
  

Félév Edző BA szak Össz E GY Össz E GY KR SZ 

1 

Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás 26   26 8   8 2 GY 

Anatómia I. 38 26 12 12 8 4 3 K 

Sportági elmélet és gyakorlat I. 78 26 52 24 8 16 6 GY 

Gimnasztika 26   26 12   12 2 GY 

Testnevelési játékok 26   26 8   8 2 GY 

Filozófia 26 26   8 8   2 K 

Sporttörténet 38 26 12 12 8 4 3 K 

Kommunikáció 26   26 8   8 2 GY 

Informatika 26   26 8   8 3 GY 

Kötelezően választható tantárgy* 26     8     2 GY 

    336 104 206 108 32 68 27   

2 

Anatómia II. 38 26 12 12 8 4 3 K 

Biokémia 38 38   16 16   3 K 

Pedagógia 38 38   12 12   3 K 

Pszichológia 38 38   12 12   3 K 

Sportági elmélet és gyakorlat II. 78 26 52 24 8 16 6 GY 

Testnevelés és sportelmélet 26 26   8 8   2 K 

Szaknyelv I. 26   26 8   8 2 GY 

EU- alapismeretek és sport 26 26   8 8   2 K 

Szociológia 26 26   8 8   3 K 

Kötelezően választható tantárgy* 26     8     2 K 

    360 244 90 116 80 28 29   

3 

Biomechanika I. 26 26   12 12   3 K 

Élettan I. 26 26   12 12   3 K 

Prevenció, rehabilitáció 26   26 8   8 2 GY 

Neveléselmélet 26 26   8 8   2 K 
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Sportági elmélet és gyakorlat III. 78 26 52 24 8 16 6 GY 

Szaknyelv II.  26   26 8   8 2 GY 

Általános menedzsment 38 38   12 12   2 K 

Sportszociológia 26   26 8   8 3 GY 

Statisztika 26   26 12   12 3 GY 

Kötelezően választható tantárgy* 26     8     2 GY 

    324 142 156 112 52 52 28   

4 

Élettan II. 26 26   12 12   3 K 

Sportpedagógia 26   26 12   12 3 GY 

Sportpszichológia 26 26   12 12   3 K 

Sportági elmélet és gyakorlat IV. 78 26 52 24 8 16 6 GY 

Sportmenedzsment I. 38 26 12 12 8 4 3 GY 

Sportjog alapjai 26 26   8 8   2 K 

Kötelezően választható tantárgy* 26     8     2 K 

Vezetői specializáció:                 

Közgazdaságtani alapismeretek 26   26 8   8 3 GY 

Marketing alapjai 26   26 8   8 3 GY 

Vezetéslélektan 26 26   8 8   3 K 

Funkcionális edző specializáció:                 

Biomechanika II. 26 26   8 8   3 K 

Mozgástanulás és szabályozás alapjai 26 26   12 12   3 K 

Mozgásfejlődés 26   26 8   8 3 GY 

Utánpótlás- edző specializáció:                 

Fejlődéslélektan 26   26 8   8 3 GY 

Oktatás elmélet  26   26 8   8 3 GY 

Sport utánpótlás programok 26   26 8   8 3 GY 

  Vezetői specializáció: 324 156 142 112 56 48 31   

  Funkcionális edző specializáció: 324 182 116 116 68 40 31   

  Utánpótlás- edző specializáció: 324 130 168 112 48 56 31   

5 

Táplálkozástan 26 26   12 12   2 K 

Sportági elmélet és gyakorlat V. 78 26 52 24 8 16 6 GY 

Edzéselmélet és módszertan I. 38 26 12 16 8 8 3 K 

Etika, fair play 26 26   8 8   2 K 

Bevezetés a kutatásmódszertanba 26   26 12   12 3 GY 

Kötelezően választható tantárgy* 26     8     2 GY 

Szakdolgozat I. 0     0     4 GY 

Vezetői specializáció:                 

Sportági specialitások I. 26   26 12   12 3 GY 

Sportgazdaságtani alapismeretek 26 26   8 8   3 K 

Döntések a sportban 26   26 12   12 3 GY 

Funkcionális edző specializáció:                 

Biomechanika III. 26   26 8   8 3 GY 

Ortopédia 26   26 8   8 3 GY 
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Mozgástanulás neurobiológiája 26   26 12   12 3 GY 

Utánpótlásedző specializáció:                 

Különleges nevelési igényű sportolók 26   26 8   8 3 GY 

Neveléspszichológia 26   26 12   12 3 GY 

Korosztályos képzés specialitásai I. 26   26 12   12 3 GY 

  Vezetői specializáció: 298 130 142 112 44 60 31   

  Funkcionális edző specializáció: 298 104 168 108 36 64 31   

  Utánpótlás- edző specializáció: 298 104 168 112 36 68 31   

6 

Sportági elmélet és gyakorlat VI. 78 26 52 24 8 16 6 GY 

Sportanalitika alapjai 26   26 8   8 2 GY 

Edzéselmélet és módszertan II. 38 26 12 38 26 12 3 K 

Szakdolgozat II. 0     0     6 GY 

Vezetői specializáció:                 

Sportmenedzsment II. 26 26   8 8   3 K 

Sportági specialitások II. 26   26 12   12 3 GY 

Sportvezetői modellek 26   26 8   8 3 GY 

Funkcionális edző specializáció:                 

Funkcionális edzésmódszertan alapjai 26   26 12   12 3 GY 

Edzést kiegészítő eljárások 26   26 8   8 3 GY 

Fogyatékkal élők sportja I. 26   26 8   8 3 GY 

Utánpótlásedző specializáció:                 

Tehetséggondozás 26   26 8   8 3 GY 

Család és iskola 26   26 8   8 3 GY 

Korosztályos képzés specialitásai II. 26   26 12   12 3 GY 

  Vezetői specializáció: 220 78 142 98 42 56 26   

  Funkcionális edző specializáció: 220 52 168 98 34 64 26   

  Utánpótlás- edző specializáció: 220 52 168 98 34 64 26   

          

 
Összefüggő szakmai gyakorlat 240     240     8 GY 

          

  

NAPPALI  LEVELEZŐ 

  

 

  Össz: E GY Össz: E GY KR 
 

 

Mintatanterv: 1862     658     172 
 

 
Vezetői specializáció: 1862 854 878 658 306 312 172 

 

 
Funkcionális edző specializáció: 1862 828 904 658 302 316 172 

 

 
Utánpótlásedző specializáció: 1862 776 956 658 282 336 172 

 

 
Ebből szakdolgoat: 0 0 0 0 0 0 10 

 

 
Összefüggő szakmai gyakorlat: 240 0 240 240 0 240 8 

 

 
Összesen: 2102     898     180 

  

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

alkotó munkán alapuló szakmai feladat megoldása, amellyel a hallgató tanúsítja, hogy 

tájékozott témájának szakirodalmában hazai és nemzetközi gyakorlatában, önállóan képes a 

szakon tanult ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. 

A szakdolgozatra vonatkozó követelményeket a TE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata 

(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 és 

a szakfelelős hagyja jóvá. 

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

figyelembe véve – az illetékes szakvezető 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 a TE 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 elkészítésére vonatkozó útmutatót és annak bírálati szempontjait, a 

javasolt témajegyzéket a hallgatók a beiratkozáskor megkapják. 

 

Védésre csak olyan szakdolgozat engedhető, amelyet a témavezető előzetesen védésre 

bocsáthatónak minősít. A szakdolgozat minősítése 5 fokozatú skálán történik. 

 

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.  

Oklevél 

A felsőoktatási törvény rendelkezik arról, hogy az edző alapképzési szak: alap- (BA) fokozat 

szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportágat) végzettségnek felel meg. A TVSZ határozza 

meg az oklevél eredményének kiszámítási módját és minősítését. 
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IV. 

Tantárgyi programok 
 

1.szemeszter 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   BALESETMEGELŐZÉS, ELSŐSEGÉLY Kódja: TE-EBN-ESO-BME 
TE-EBL-ESO-BME 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.13. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Berkes István 

Oktató neve:  Dr. Komka Zsolt 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 
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Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   Napjaink felgyorsult ritmusú és motorizált világában csakúgy, mint a sportban 
folyamatosan nő a balesetek, sérülések száma, amelyek nagy része megelőzhető 
lenne. Egyre nagyobb igény van arra, hogy a nagy létszámú csoportokkal 
foglalkozó szakemberek (tanárok, edzők, menedzserek) szükség esetén tisztában 
legyenek a szakszerű teendőkkel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás alapelvei, lényege, sajátosságai. 
2. Munkavédelem céljai, alapfogalmai, szervezeti és jogi kérdései 
3. Tűzvédelmi ismeretek 
4. Az oktatási-nevelési tevékenység közegészségügyi feltételei, tanuló- és gyermekbalesetek jellemzői.okai, 

megelőzésre vonatkozó szabályozások. Egészséges és biztonságos életre nevelés. 
5. Eszméletvesztéssel járó sérülések fajtái, tudatzavarok, újraélesztés 
6. Légúti és légzési rendellenességek, vérkeringési rendellenességek 
7. Vérzés, sebek, törések, ficamok elltáása, csont- , ízületi és izomsérülések 
8. Meleg és hideg okozta egészségkárosodások (égés, forrázás, fagyás), áramütés 
9. Mérgezések, maró szerek, harapások és rovarcsípések, idegen testek 
10. Kötések és kötözőanyagok, a balesetes mozgatása és szállítása, fektetési módok, műfogások 
11. Belgyógyászati balesetek (elektromos áramütés, vízbe fúlás, légúti idegentest, napszúrás. Lehűlés) 
12. Sugárártalmak, tömeges balesetek 
13. Vízből mentés, sportsérülések megelőzése és helyszíni ellátása, elsősegély a pályán 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

óralátogatás, 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 aláírás megszerzése, szóbeli és írásbeli vizsga, az órákon való aktív 
részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 óralátogatás, 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli és írásbeli kollokvium, melynek értékelés 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Andics L (2004): Elsősegély 
Aszmann A (2005, Szerk): Egészségvédelem a közoktatásban. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, 
Budapest 
Berkes I., Halasi T. (2008, szerk.): Amit a sportolók sérüléseiről és betegségeiről tudni kell. MOB OSI, Budapest 
Göbl G.(2002): Oxiológia. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest 
Lee, T(2003): Az elsősegély alapkönyve, Mérték Kiadó, Budapest 
Marsden, A.K., Maffet, C., Scott, R. (1993): Az elsősegély kézikönyve, SubRosa Kiadó, Budapest 
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R.M. Youngson és a Diagram Csoport (2004): Elsősegély, Trivium Kiadó, Budapest 
Szerényi István, Gazsó Anikó (2007): Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, Szega Book Kft, Pécs 
Szűcs G., Dornai T., Gergely Gy., Pálfi F. (2004): Balesetek a nevelési-oktatási intézményekben és a gyakorlati 
képzés során. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest 
Ungvári Gy. (2004): Munkaegészségtan. Medicina Könyvkiadó, Budapest 
Az egyes előadások anyagai 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  ANATÓMIA I. Kódja: TE-EBN-ESO-ANA1 
TE-EBL-ESO-ANA1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019.10.10. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Prókai András 

Oktató neve:  Dr. Prókai András, Dr. Faludi Judit, Dr. Pavlik Gábor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 
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A tantárgy célja:  Olyan anatómiai ismeretek kialakítása az emberi szervezet felépítéséről, amelyek 
alapul szolgálnak a funkciók megértéséhez, és más természettudományi és 
sportági szaktárgy elsajátításához. 
Részletes ismerteket szerezhetnek a mozgatórendszer passzív(csont, ízület) és 
aktív (vázizom) összetevőiről 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az emberi test szerkezeti elvei 
Az alapszövetek 

2. Csontvázrendszer, a csontokról általában (felépítés, csoportosítás, felszíni  
képletek). 
A felső végtag csontjai (vállöv,kar,alkar csontjai). 

3. Az alsó végtag csontjai (medenceöv,comb,lábszár,láb csontjai) 
 

4. A koponya és a törzs csontjai. 
5. A csontok összeköttetéseiről általában, folytonos és megszakított kapcsolatok. 
6. A felső végtag csontjainak összeköttetései. 
7. Az alsó végtag csontjainak összeköttetései. 

A törzs csontjainak összeköttetései. 
8. Általános izomtani ismeretek. 
9. A felső végtag izmai (vállizmok,a kar flexor és extensor izmai). 

A felső végtag izmai (az alkar flexor izmok felületes és mély rétege). 
10. A felső végtag izmai (az alkar extensor izmok felületes és mély rétege ). 

 Az alsó végtag izmai (külső és belső csípőizmok, a comb extensor izmai). 
11. Az alsó végtag izmai (a comb flexor és adductor izmai). 

Az alsó végtag izmai (a lábszárflexor, extensor és peroneus izmai). 
12.  A törzs izmai (mellizmok, hasizmok).   
13. A törzs izmai (felületes és mély hátizmok) 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

A nappali tagozaton a gyakorlati órákon való megjelenés a 
tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint. A 
megengedettnél több hiányzás az aláírás megtagadását 
vonja maga után. A félévben két  alkalommal kötelező 
írásbeli beszámoló (pontos időpontja  és témája a 
gyakorlatokon kerül  kihirdetésre)Amennyiben a hallgató 
nem jelenik meg a dolgozat írásakor és ezt hitelt érdemlően 
igazolta, vagy a dolgozata elégtelenre sikerült, akkor 1 
pótdolgozat írása biztosított. 
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A dolgozat pótlása csak az oktató által megjelölt időpontban 
lehetséges. 

A levelező tagozaton nincs ellenőrző dolgozat.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A nappali tagozaton a félév aláírásának egyik feltétele a 
gyakorlatokon való részvétel (összesen 2 gyakorlatról  lehet 
hiányozni).  

A másik feltétele az, hogy az írásbeli beszámolókon 
(csonttanból 6.héten, ízülettanból 10. héten) 
szerzett  érdemjegyeknek  külön-külön el kell  érniük a 2,0 
(elégséges) jegyet.  

A feltételek bármelyikének nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után.  

Megengedett hiányzás mértéke:  A gyakorlatok összes 
óraszámának 20 %-a, ami összesen 2 alkalmat (gyakorlatot) 
jelent.  

Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának 
szabályai, következményei: Az elmulasztott gyakorlatot a 
hiányzás hetében lehet csak pótolni más csoport 
gyakorlatán való részvétellel, a gyakorlatvezetővel történt 
előzetes egyeztetés után. 

Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: A 
félévben kötelező 2 írásbeli beszámoló 
mindegyikét  egyszer lehet pótolni az előzetesen 
meghirdetett időpontban. 

Elégtelen osztályzat javítása kötelező, (7 vagy 8. héten 
csonttanból és a 11. vagy  a 12. héten ízülettanból az időpont 
meghirdetésének megfelelően)          

Sikeres beszámoló jegye nem javítható. A sikeres 
beszámolók jegyei a félévi kollokvium jegyét nem 
befolyásolják.  

A levelező tagozaton a a félév aláírásának a feltétele a 
tanórákon való részvétel a TVSZ szerint.  

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 kollokvium, értékelés 5 fokozatú érdemjeggyel  
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr Miltényi Márta : A sportmozgások anatómiai alapjai   I. kötet, Plantin-Print Bt , Budapest, 2002      
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Szentágothai–Réthelyi: Funkcionális anatómia I.kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994 
Werner Platzer :        SH atlasz     Anatómia I., Springer, Budapest, 1996 
Dr Tarsoly Emil (szerk.): Funkcionális anatómia I.kötet, HIETE jegyzet, Budapest, 1994 
 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Sportági elmélet és gyakorlat I.  
- Aerobik 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.01 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsa 

Oktató neve:  Katus Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 
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Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig, kiegészítve főleg a csoportos órákon résztvevő szabadidőben 

sportolók foglalkoztatásával. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 
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intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A balesetveszély lehetőségeinek feltérképezése, az elsősegélynyújtás alapismeretei. 

A versenyaerobik történeti áttekintése 1990-ig. 
A versenyaerobik történeti áttekintése 1990-től 2000-ig. 

A versenyaerobik történeti áttekintése 2000-től napjainkig. 

Az aerobik sportág (fitnesz- és versenyaerobik) képzési rendszere. Alapvető fogalmak elsajátítása. 

A versenyaerobik sportág hazai szerveződése: tagság, egyesületek, aerobik szakág, szövetség, nemzetközi 
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szövetségi kapcsolatrendszer értelmezése. 

Az oktatási intézmények, diáksport körök (DSK), diákolimpia (DO), egyetemi bajnokság, Universiade rendszer 

értelmezése. 

A Magyar Aerobik Szövetség (MAESZ) mint a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) szakágának működési 

alapismeretei, alapvető szabályai, a hazai versenysporthoz kapcsolódó adminisztrációs és dokumentációs 

eljárásai. 

Az aktuális általános versenyszabályok megismerése a Challenge (CH) kategóriában. 

Az aktuális általános versenyszabályok megismerése a Basic (BA) kategóriában. 

Az aktuális általános versenyszabályok megismerése a Step (ST) kategóriában. 

Az aktuális általános versenyszabályok megismerése az Aerostep (AS) és Aerodance (AD) kategóriában. 

 

 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, gyakorlati-írásbeli felmérés, az órákon való 

aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása, a gyakorlati 

anyag bemutatása. A feltételek részleges vagy teljes nem teljesítése 

az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F. I.G. 

Tihanyiné dr. Hős Ágnes: Az aerobik elmélete és gyakorlata TF, Budapest 1995 

Dr. Szécsényi József: Streching, TF, Budapest, 1992 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával I. Magyar Edző, 4. 26-30., 2005 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 
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Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István: Tornáról színesen, Budapest,1996 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Akrobatikus Rock’n’Roll MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat I. Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Kis Katalin 

Előtanulmányi feltételek:  - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 
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Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal az akrobatikus RR oktatásának alapjait, mélységeit. 
Ismeretek biztosítása az edzői munka ellátásához: 

- Szaknyelvi ismeretek. 
- Sportágspecifikus szabályok ismerete. 
- A félév során oktatásra kerülő Akrobatikus RR elemek technikai 

végrehajtására vonatkozó követelmények ismerete. 
- A feldolgozott mozgásanyag alapvető oktatás-módszertani ismeretei. 
- A tanult elemek gyakorlati végrehajtása. 

 
Kreatív oktatói szemlélet igényének felkeltése az Akrobatikus RR edzéseken. Saját 
oktatói stílus és módszerek kialakítása a tapasztalatok és tanult anyagok 
felhasználásával. 
 
 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
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mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Konzultációs hét 
 

Balesetvédelmi ismeretek. 
A félévi követelmények ismertetése. 
Ritmusgyakorlatok: - ritmusok elméleti alapjai 

- tapsolások,  
- mozgás és ritmika összehangolása 
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- Swing ritmus az elméletben és kapcsolata az akrobatikus RR alaplépéssel 
Szökdelések: - szökdelés előkészítése (szökdelés fázisai) 

- szökdelések különböző ritmusokban 
Kirúgások: - Kick és KickBallChange statikus (fekvő és álló helyzetben) 

- Kick és KBC szökdeléssel  
Alaplépés: - Alaplépés elméleti anyaga (Pontozás hibalista) 

- Alaplépés párban 
- Alaplépéssel haladás és irányváltás 

Karvezetések: - alap irányok, mozdulatok, ritmikák 
- szökdelések és alaplépés karvezetéssel 

Pontozási alapismeretek – páros kategóriák 
 

2. Konzultációs hét 
 

Akrobatikus elemek rávezető gyakorlatai: - tartásjavító gyakorlatok 

- fellendülés kézállásba 

- cigánykerék 
Speciális erősítések: - törzs-, láb, kar izmai 
2. táncos elemcsoport:  - Rúgás variációk, kombinációk  
Pontozási alapismeretek – formációs kategóriák 
 

3. Konzultációs hét 
 

Koreográfia készítés elmélete – táncos blokkok készítése 
Tánc és akrobatika kötése – Tánc-Akrobatika indítás-Tánc 
Serdülő kategóriás félakrobatikus elemek oktatása: - vezetett ugrások 

- szaltó típusú elemek 
Serdülő kategóriás koreográfia készítése 
 

4. Konzultációs hét 
 

Junior kategória akrobatika követelmények – SL3 
Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása  
Értékelés 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
 

AKROBATIKUS RR ALAPOK 
Alaplépéses és táncos elemek: 

1. Akrobatikus RR alaplépés előkészítő, rávezető gyakorlatok 
2. Akrobatikus RR alaplépés helyben, irányváltással, haladással, párban 
3. Táncos elemcsoport 2. – Rúgás variációk 
4. Karvezetések 
5. Tánc és akrobatika kötése 

Akrobatika előkészítő gyakorlatok 
1. Akrobatikus elemek rávezető gyakorlatai – kézállásba lendülés, cigánykerék 
2. Törzs izmainak erősítő gyakorlatai  
3. Serdülő kategóriás vezetett ugrás  
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség. 

 A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 

 1 db akrobatikus RR táncverseny látogatása. 

 Gyakorlati követelmények bemutatása 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Félévi követelmények teljesítése.  
Pótlás: TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása, oktatási gyakorlat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  Mády Ferenc: Egészségről táncosoknak. Budapest, Planétás - MTF, cop. 1998  
2. Szécsényiné Fekete Irén: Művészi gimnasztika táncosoknak. Bp. Planétás, 1999 
3. Berczik Sára: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika - módszertani útmutató a 3-10 éves 

korosztály testi neveléséhez. Budapest, Művelődési és Közokt. Min. 1992 
4. Berczik Sára: A gyermek harmóniája - Berczik Sára esztétikus testképző módszere, Budapest, Sport, 

1990 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1.   Az Állami Artistaképző Intézet (szakközépiskola és szakiskola) nevelési és pedagógiai programja. Budapest, 
Állami Artistaképző Intézet, 2004 

2. Dr. Ángyán Lajos: Sportélettani alapismeretek. Duplex-Rota Kft., Pécs 1993 
3. Bejek K.- Hamar P.: Torna ABC. OKKER Kiadó, Bp 1997 
4. Derzsy B.: A gimnasztika alapjai. Fit-Forma Welness Kft., Bp. 2006 
5. Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998 
6. Dr. Frenkl Róbert: Anatómiai és Sportegészségtani Ismeretek. OTSH jegyzet, Bp. 1993 
7. Hamar P. - Szakály E.: Minitrampolin ugrások-ugrásbemutatók. TF, Bp. 2003 
8. Hamza I.-Karácsony I.-Molnár F.-Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1x1. Hamza István, Bp. 2000 
9. Jeszenszky Endre: Balett + Jazztánc. Aesculart, Bp. 1995 
10. Jeszenszky Endre: Balett ± Dzsessz-tánc zsebszótár. Aesculart, Bp.  
11. Karácsony I.-Hamza I.-Keleti J.: Torna A-tól Z-ig. Hamza István, Bp. 1999 
12. Kerezsi E.: Torna I. Mozgásos elemek szakkifejezései. MTE, Bp. 1992 
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13. Metzing M.: Gimnasztika. TF Továbbképző Intézet, Bp. 2006 
14. Németh András: Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpedagógusok számára. Budapest, 

Planétás : MTF, cop. 1997 
15. Ozsváth K. (szerk.): Gimnasztika-torna módszertan tanítóknak. BTF jegyzet, Bp. 2001 
16. Steuer, Wolfgang: Rock’n’Roll. Planétás kiadó, Bp. 2001  
17. Szakál A. – Kis K.: Akrobatikus Rock’n’Roll figurakatalógus. MTÁSZ jegyzet, Bp. 2007 
18. Szécsényiné F. I.: Ritmikus gimnasztika. JEL Kiadó, Bp. 2007 
19. Szécsényiné F. I.: RSG. Mozgás, szépség, harmónia. Sport, Bp. 1986 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 1. / 
Asztalitenisz 

Kódja: TE-EBL-SPJ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. augusztus 16. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Karsai Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: ------------- 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy Gyakorlat: 



35 
 

Gyakorlat 16 jellege: 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Az alapképzés (BSc) célja olyan edzők képzése, akik a gyakorlati  

irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány  

elméleti alapismereteit és alapvető módszereit is. A gyakorlatorientáltság és 

a sportszakmai készségek révén képesek – a sport sajátos 

eszközrendszerének alkalmazásával – a pszicho motoros képességek 

fejlesztésére, a sportági technikák és taktikák pontos, precíz elsajátítására a 

sportág fejlődése tükrében. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait.  

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a testnevelés és a sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. Birtokában van a 
sporttudomány, és a szervezés- és 
vezetéstudomány alapvető szakmai 
szókincsének, kifejezési és fogalmazási 
sajátosságainak anyanyelvén és legalább 
eg 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és élettani, 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
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rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések alapján 
történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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 1. Az asztalitenisz története - a játék kronológiai áttekintése.                                Elmélet 2 óra 

2. Technikai szabályok, anyagok változása a kezdetektől a mai napig.                 Elmélet 2 óra 

3. Az asztalitenisz oktatásának állomásai. 

A kezdők kiválasztásának módszerei.                                                                 Elmélet 2 óra 

4. Alapfogalmak, technikai elemek, analizálásuk.                                                  Elmélet 2 óra 

 A tananyag ütemezése gyakorlat (16 óra) 

 

1. Alapállás, ütőfogás, alapütések, kivitelezés.                                                   Gyakorlat 2 óra 

2. Alapütések és tanulási sorrendjük világszerte, bemutatásuk.                          Gyakorlat 2 óra 

3. Tenyeres kontra tanítása különböző gyakorlatokkal.                                      Gyakorlat 2 óra 

4. Tenyeres kontra lábmunkával.                                                                        Gyakorlat 2 óra 

5. Fonák kontra tanítása különböző gyakorlatokkal.                                           Gyakorlat 2 óra 

Helyes kivitelezés. 

6. Fonák kontra, mozgás koordináció.                                                                Gyakorlat 2 óra 

Összekötés a tenyeres kontrával. 

7. Fonák labdatartás tanítása, helyes lábmunka.                                                 Gyakorlat 2 óra 

Rotáció érzék. 

8. Tenyeres labdatartás és oktatása.                                                                    Gyakorlat 2 óra 

Összekötés a fonák labdatartással. 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. gyakorlati bemutatás, egyénekre szabott írásbeli 

feladat. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak 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) 

  

A félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. gyakorlati 

bemutatás, egyénekre szabott írásbeli feladat. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak szerint.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás  

megtagadását vonja maga után, edzéslátogatás a kiadott  

feladatok alapján. 



38 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli feladatok ellenőrzése, gyakorlati bemutatás. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Wolfgang Friedrich und Frank Fürste: 

Tischtennis - verstehen - lernen - spielen 

MOATSZ szaklapok 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Ormai László: A korszerű asztalitenisz 

DTTB Tischtennis 

Internet Google asztalitenisz 

You Tube asztalitenisz 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat I. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Gyimes Zsolt 

Oktató neve:  Az atlétika tanszék oktatói 
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Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  Az atlétika elmélete és gyakorlata tantárgy három éve, hat féléve alatt az edzői 
szakos hallgatók ismerjék meg a különböző korosztályok edzés módszertanát, az 
egyes versenyszámok modell technikáját.  A hallgatók váljanak képessé - az 
utánpótlás korosztályig bezárólag- az edzések levezetésére.  Az első félévekben 
sajátítsák el a sportágunk alapjait, a futó és gyalogló szakág stílus történetét a 
versenyszámok alap és modell technikáit és a különböző versenyszámok 
versenyszabályait.    

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 



40 
 

mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hallgatók, a leendő edzők ismerjék meg az atlétika futó és a gyalogló szakágának  hazai stílustörténetét. Legyenek 
tisztába a nemzetközi és a hazai, atlétika fejlődésében meghatározó szerepet játszó egyéniségek szerepével. Ismerjék a 
szakágak különböző alap és modell technikáit és az egyes versenyszámok szabályainak a taktikára és az edzés 
módszereket befolyásoló hatásait. Legyenek tisztában a sportág űzéséhez szükséges atlétikus képesség fejlesztő 
gyakorlatokkal, nyerjenek betekintést az atlétika versenyszámaiba  a futó versenyszámok elsajátításával ismerjék meg 
annak dinamikai elemeit. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel a gyakorlati órákon. A mozgás és teljesítmény szinteknek bemutatása a futás tesztgyakorlataiból. 
Ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése. 
Legalább 3 db MEFOB-on, vagy más előre egyeztetett atlétikai versenyen való részvétel versenyzőként vagy 
szervezőként. 
Rendszeres atlétikai edzésen való részvétel a TFSE-ben, vagy saját szakosztályban  a tanszékünk által elfogadott 
edző irányításával. 
Fedettpályás versenyeken történő versenymegfigyelések (3db) elkészítése és Powerpoint bemutatóban történő 
prezentálása. 
 
  
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények   mint fent 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel az órákon, a félév során megadott témákban házi dolgozat 
készítése 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Oros F: (2005), Az atlétika versenyszámok technikája FUTÁSOK és gyaloglás, SE-TSK, Bp. 
Koltai J. – Takács L. (szerk.): (1993), Az atlétika oktatása, TF, Bp. 
Koltai J. – Oros F. (szerk.): (2004), Az atlétika oktatása, SE-TSK, Bp.  
Szalma L. (szerk): (2010), Kondicionális képességfejlesztés, SE-TSK, Bp. 
Takács L. (szerk.) (2004) Atlétika (technika, oktatás, edzés) SE-TSK, Bp. 
Atlétikai versenyszabályok: (2016), MASZ, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Szalma L. – Török F.(2015) Alkotó évtizedek a TF atlétikája 1925-2015, Bp. TE 
Krasovec F. – Takács L. (1997), 100 év atlétika, MASZ, Bp. 
Fejes Z. (1978), Korszerű edzés az atlétikában Bp. 
Szekeres S. (1982), Fiatal atléták edzése, MASZ, Bp. 
Thor Gotaas (2016) A futás világraszóló története, Typotex EK Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat I.  

BIRKÓZÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-14 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 
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Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Farkas Gábor, Dr. Barna Tibor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült birkózó szakemberek kibocsátása, akik a birkózás 
mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, és olyan versenyzőket nevelni, akik 
nemzetközi szinten is jó eredményekre képesek. A mozgás oktatásához, a 
versenyzők felkészítéséhez, a sportegyesületi munkához, a sportág elméleti 
műveléséhez rendelkeznek szükséges gyakorlati, és szaktudományi ismeretekkel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
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rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A birkózás történeti kialakulása, nemzetközi története.  Edzésrendszerek, és edzésmódszerek történeti 

kialakulása, fejlődése  A birkózás meghatározása, jellemzése, és helye a küzdősportok rendszerében.  A 

birkózás sportági profilja. Alkati, motorikus, élettani, és pszichológiai szempontok.  

 Gyakorlat: Általános hatású bemelegítő gyakorlatok, célgimnasztikai gyakorlatok. Társas és csoportos 

küzdő játékok, mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok. Dobás, és fogás előkészítő gyakorlatok. 

Akrobatikus gyakorlatok.  Kötöttfogású birkózás – alapállás, megfogások, mozgás a szőnyegen. 

 A sportági versenyszabályok változásai, és összefüggése az edzésterheléssel, és taktikával.  

Birkózómozgások oktatásának elméleti, és módszertani alapjai. Birkózótechnikák jellemzése, 

meghatározása, rendszere.  Birkózótechnikák alkalmazásának elvei. Sajátos bemelegítő gyakorlatok 

értelmezése, oktatása.  Dobástechnikák oktatásának módszerei. Földharc technikák oktatásának 

módszerei. 

 Gyakorlat: Kötöttfogású birkózás – fordított karlezárás, megfogás elérésének lehetőségei, támadások 
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oldalról. Fordított karlezárás, támadások szemből, és kontratámadások.  Fordított karlezárás, védekezés, 

és kontratámadások. 

 Összetett technikák értelmezése, oktatása. Félerővel végzett küzdelem értelmezése, jelentősége, mint 

képzési fázis.  A taktika oktatásának elméleti, és módszertani kérdései. A birkózás helye a sportágak 

között a taktika jelentősége szerint.  A taktika meghatározása, jelentősége, jellemzése. Eszközei, fajtái, 

és oktatásának módszerei.  Versenyzői típusok, differenciált képzés kérdései.  Feltételekhez kötött 

küzdelmek, versenyszerű küzdelmek, összetett technikák, mint a taktika eszközei. 

 Gyakorlat: Kötöttfogású birkózás – Karlezárás szemből, megfogás elérése, megtartása. Mozgás a 

szőnyegen, tolások, húzások.  Karlezárás szemből, levitelek, mögé kerülések.  Karlezárás szemből, 

dobások, védekezés, és kontratechnikák.  Fejlefogás, megfogás elérésének módjai, levitelek, mögé 

kerülések.  Fejlefogás, dobások, védekezés, kontratechnikák. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Szakcikk fordítása 
Számítógépes teszt kitöltése: Birkózás története 
Szóbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező - a 

feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. A birkózás versenyszabályai (2016)  UWW kiadvány. TF könyvtár 

2. Dr. Barna Tibor(2006): Játék a birkózás. TF könyvkiadó p.250 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Rajko Petrov bolgár szakíró könyvei. FILA kiadványok. TF könyvtár p.257. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat I. 
Evezés 

Kódja: TE-EBL-USZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Ficsor László 
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Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Az evezés sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. Az evezés kultúrtörténetének időrendi áttekintése. Az evezős eszközök 
helyes beállításának, és az evezés technika fejlődésének, biomechanikai 
alapjainak megismerése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
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dimenziói mentén) sajátosságait. tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Az egyetemes evezős sport történeti áttekintése. E 

 A magyar evezős sport történeti áttekintése. E 

 Az evezés meghatározása, helye a sportágak között. E 

 Evezős eszközök fejlődése. GY 

 Az evezős eszközök méretei, beállítási szempontjai. GY 

 Az evezős eszközök karbantartása, javítása. GY 

 Az evezős technika biomechanikai alapjai. Gy 

 Evezősmozgás fejlődéstörténete, stílusirányzatok. GY 

 A párevezés mozgásciklusainak elemzése. Gy 

 A váltottevezés mozgásciklusainak elemzése. Gy 

 Ismétlések. E 

 Összefoglaló, ellenőrzés, esszé, és írásbeli teszt formában. E 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

 Evezős edzések látogatása. 

 1 házi dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a  4 K hét alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, valamint egy házi 
dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Domonkos Anna, Evezés;  
Fáth András, Az evezés módszertana;  
Szabó Károly, Az evezés edzéselmélete és módszertana; 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Daniel J. Brown, Egy csónakban;  
FISA edzésmódszertani anyagok (Coaching Manual Level III) 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat I. 

(gyorskorcsolya) 

Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 201910.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 
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Oktató neve:  Telegdi Attila 

Előtanulmányi feltételek: A gyorskorcsolya sportágak elmélete és gyakorlata tantárgy, amely a 

képzés során tantárgyfelvétellel először a képzés I. félévében kerül 

meghirdetésre. 
Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a gyorskorcsolya sportágak történetét, hazai 

és nemzetközi vonatkozású eredményeit, versenyrendszerét. Ismerjék meg 

az alapvető versenyszabályokat, korosztályos versenyrendszereket és azok 

sajátosságait. Ismerkedjenek meg az LTAD és a MKHFP alapelveivel a 

gyorskorcsolya sportágak vonatkozásában fókuszban az utánpótlásnevelés. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
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programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 
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környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Elmélet: Általános ismertető a tantárgyról, a követelményekről.  Az LTAD rendszere sportágainkban. 

Alapszintű korcsolyaoktatás, a SPORT XXI. keretein belül.  A gyorskorcsolyázás hazai és nemzetközi 

története. 

Gyakorlat: Utánpótlás korosztályban edzéslátogatás a gyorskorcsolya és rövidpályás gyorskorcsolya 

sportágakban fókuszban az általános szárazföldi és jeges motoros képességfejlesztés (elsősorban koordináció 

fejlesztés). 

Elmélet: Szakkifejezések Gyűjteménye. A gyorskorcsolyázás technikájának sajátosságai. 

Gyakorlat: Versenylátogatás, versenyjegyzőkönyv készítés, sorsolás készítése, versenytaktikai analízis 

készítése. 

Elmélet: A kanyarkorcsolyázás technikája. A rajtolásból történő korcsolyázás technikája. A befutás technikája, 

a finish technikája. 

Gyakorlat: Versenytechnika analízis.  

Elmélet: A nagypályás (SS) gyorskorcsolyázás versenyszabályai. A rövidpályás (ST) gyorskorcsolyázás 

versenyszabályai. 

Gyakorlat: Versenylátogatás, versenybírói gyakorlat.   

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz 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) 

 Az órákon való aktív részvétel. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órákon. Hiányzás mértéke a TVSZ szerint. 

 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon a vizsgaidőszak ideje alatt, szóbeli 

vizsga szintén a félév végén. 

 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Györgyi J.: A gyorskorcsolyázás története (MOKSZ) 

Györgyi J.: A rövidpályás gyorskorcsolyázás története (MOKSZ) 

A Magyar Hosszú Távú Korcsolya Fejlesztési Program (MOKSZ) 

A Hosszú Távú Sportolófejlesztési Program (MOB) 

Special Regulations and Technical Rules, Speed Skating and Short Track Speed Skating (ISU) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Canadian Sport for Life-LTAD 2.0 
(http:/canadiansportforlife.ca/sites/default/files/user_files/files/CS4L%202_0%20EN_april16_ 

webpdf.pdf) 

Speed Skating Canada’s Long-Term Athlete Development Plan 

(http:/www.speedskating.ca/about/skater-development/the-ltpad-model) 
 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat I. 
(jégkorong) 

Kódja: TE-EBL-EMK-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 
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Tantárgyfelelős neve:   Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A jégkorongozás történetének megismertetése és a főbb fejlődési 
lépcsők azonosítása.  
A hallgatók sajátítsák el a jégkorongban alkalmazott technikai 
elemek rendszerezését, ismerjék meg a támadó technikai elemek 
végrehajtásának és alkalmazásának a lehetőségeit általában. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

• A félév követelményeinek ismertetése. A jégkorongozás fejlődéstörténete, a sportág kialakulása.  
• A játék- és versenyszabályok alakulása. 
• Játékvezetés. 
• A jégkorong játék űzéséhez szükséges koordinációs képességek rendszerezése.  
• A kinesztézia, a téri tájékozódás, mozgásszabályozás. 
• Az egyensúly, a ritmusképesség és a gyorskoordináció. 
• A bemelegítés fajtái. 
• A jégkorongozás űzéséhez szükséges kondicionális képességek rendszerezése: 
• Állóképesség. 
• Erő. 
• Gyorsaság. 
• Rajzírás a jégkorongozásban.  
• A technikai elemek felosztása: a támadójátékosok technikai elemei.  
• Testnevelési játékok: fogójátékok, labdás játékok, sor- és váltó versenyek. 
• Egy és több pólusú rávezető, előkészítő csapatjátékok.  
• Előre korcsolyázás technikája és fázisai.  
• Hátrakorcsolyázás technikája és fázisai.  
• Fékezések, fordulások, átlépések és koszorúzások előre és hátra.  
• Korongvezetés és birtoklás előre és hátrakorcsolyázás közben.  
• Ellenőrzés. Gyakorlati bemutatás 1.  
• ZH 1. 
• Cselezés ütővel és testtel.   
• Lövésfajták tenyeressel és fonákkal.  
• Ellenőrzés. Gyakorlati bemutatás 2.  
• ZH 2. 
• A félévi beadandók ellenőrzése, összefoglalás 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
 
Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel.  Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a 
szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt támadó technikai elemekből. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák minimum 
50%-án történő aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a 
szorgalmi időszak végéig. A házi dolgozat két részből áll:  

 egy UP mérkőzés megtekintése élőben és arról 
jegyzőkönyv készítése egy kiválasztott poszt 
technikai elemeinek jellemzéséről. A 
jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, 
vagy az edző vagy egy hivatalos személy 
aláírásával hitelesíteni kell.  

 Egy I. osztályú mérkőzés felvételről történő 
megtekintése és elemzése a támadó technikai 
elemek előfordulásáról és sikerességéről.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának 
következménye: 

Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák 
minimum 50%-án történő aktív részvétel. A házi 
dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. A házi 

dolgozat két részből áll:  

 egy UP mérkőzés megtekintése élőben és arról 
jegyzőkönyv készítése egy kiválasztott poszt 
technikai elemeinek jellemzéséről. A 
jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, 
vagy az edző vagy egy hivatalos személy 
aláírásával hitelesíteni kell.  

 Egy I. osztályú mérkőzés felvételről történő 
megtekintése és elemzése a támadó technikai 
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elemek előfordulásáról és sikerességéről.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli számonkérés és gyakorlati bemutatás. Minden 
elméleti és  
            gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik, a végső osztályzat a  
            részosztályzatok átlagából alakul ki. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 
"Jéghoki": a magyar jégkorong története (2011). MJSZ. 
IIHF – History (http://www.iihf.com/iihf-home/history/) 
IIHF hivatalos szabálykönyv 
Dr. Géczi Gábor: Hokimágia DVD 2., (2007) és 9., 10. rész (2008) MJSZ. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  
MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat I. JUDO Kódja: 
TE-EBL-KUZ-

SEGY1 

Tantárgy kreditértéke: 6 kredit 
Készítés 
dátuma: 

2018.04.18 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése: BA Edző 

Képzés munkarendje: Levelező 
Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 
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Oktató neve: 
Dr. Németh Endre 

Horváth Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

1. félév 
Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: 

Elmélet: 
8 

Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 
Gyakorlat: 

16 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy 
Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és 
bemutatás 

A tantárgy célja: 

Olyan felsőfokon felkészült szakemberek kibocsátása, akik a judo 

mozgásanyagot képesek magas szinten oktatni az óvodáskortól a 

világklasszis versenyzők szintjéig bezárólag. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és 
sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Ismeri a tehetséggondozás 
elméleteit és annak 
gyakorlati 
megvalósíthatóságának 
módjait. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez 
kapcsolódó módszereket, 
technikákat. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, 
melyet a sportolók 
egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások 
vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes sportágfejlesztő 
tevékenységre, melyet 
folyamatosan vagy 
projektszerű 
munkavégzésben valósít 
meg. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók 
kiválasztására, magas szintű 
felkészítésére, 
versenyeztetésére. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

 Képes a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók 
egészségének megtartása 
mellett. 

Attitűdök (érzelmi és 
értékelő 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 

 Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasági, 
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viszonyulások, 
megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

megszilárdítására. kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, 
saját erejétől függően 
próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a 
gyermeki és bármely életkori 
emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális 
területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a 
saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről 
koherens egyéni álláspontot 
alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint 
alakítja környezetét.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play 
szellemében és értékeit 
közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad 
teljes környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív 
együttműködés kialakítására 
törekszik a testkulturális 
területen működő 
szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései 
során tudatosan képviseli 
azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. A judo kialakulása, nemzetközi története a gyökerektől, a szamuráj kortól napjainkig. 

A budo sportok és harci művészetek: judo, karate, aikido, kendo, sumo, iaido, kyudo, 

kobudo, kempo. 

A judo helye a sportok családjában, az olimpiai mozgalomban. 

2. A magyar judo története. 

A judo versenyszabályai, azok kialakulásának története. 

A legfontosabb szabályváltozások a közelmúltban. 

Az IJF szerepe az elmúlt 20 év szabályváltozásaiban. 

3. Az új versenyrendszerek létrejötte, Grand Prix, Gran Slam, Masters, Kontinentális tornák. 

Az olimpiai kvalifikáció története 1996-tól napjainkig. 

A kvalifikáció jelenlegi rendszere, annak hatásai a felkészülésre. 

4. A judo technikák rendszere. 

 Nagewaza: 

o Tewaza, Koshiwaza, Ashiwaza, Masutemiwaza, Yokosutemiwaza 

 Newaza: 

o Osaekomiwaza, Shimewaza, Kansetsuwaza 

 Küzdőjátékok, küzdőfeladatok. 

o Küzdőjátékok: 

 csoportosítása, oktatásának alapelvei, mint a személyiségfejlesztés 

kiváló eszközei, a képességfejlesztés lehetőségeiként. 

 Budo etikett: Rei, Zarei 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése) 

 Óra látogatása (hiányzás az évfolyamra vonatkozó TE 

TVSZ szerint). 

 Órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 60%-ra 
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értékelve. 

 A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

 Részvétel a Judo MEFOB-on 

Az aláírás megszerzésének 
feltétele, a teljesítés hiányának 
következménye 

 Óra látogatása (hiányzás az évfolyamra vonatkozó TE 

TVSZ szerint). 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

A fent említett feltételeknek együttesen kell teljesülniük. 

Amennyiben valamely vagy egyik feltétel sem teljesül, akkor 

a hallgató aláíráshoz kötődő Neptun bejegyzése megtagadva 

lesz, az évfolyamra vonatkozó TE TVSZ-t betartva. Mind 

ennek a következményei és a hallgatói kötelességei szintén 

az említett TE TVSZ dokumentumban találhatóak. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

o A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

o A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre 

való elkészítése, és az oktató által minimum 60%-

ra értékelve. 

 Bemutatás 

o Órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 

60%-ra értékelve. 

A két írásbeli munkának és a bemutatásnak az átlaga adja a 

végső félévi érdemjegyet. 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 

2. Németh E. (2016) Önvédelem, küzdősportok. In: Kézikönyv a testnevelés tanításához (5-8 

osztály). Szerk: Rétsági Erzsébet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 300-337. 

3. Galla F. – Horváth I. (1982): Judo övvizsgák Sport Bp. 

4. Nagy Gy. Ősze Attila (2002): Judo kyu vizsgák Delta Mosonmagyaróvár 94 p. 

5. Plavecz T-Bíró N. (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 

6. Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 

7. Nagy Ernő (1999) Küzdősport az iskolában. Fővárosi Önkormányzat Bp., 

8. Ulrich Klocke (2010) Judo top action. Meyer&Meyer Sport 

9. Yasuhiro Yamashita (2005) The fighting Spirit of Judo Yppon Books, Tokyo 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Dr. Barna Tibor (2006) Játék a birkózás. TF Könyvkiadó 

2. Jimmy Pedro (2001) Judo technics and tactics. Human Kinetics, USA 

3. Jiichi Watanabe-Lindi Avakian (2001) The Secrets of Judo. Tuttle Publishing, Boston 

4. Kiyoshi Kobayashi-Harold E. Sharp (2001) The Sport of Judo.  Tuttle Publishing, Boston 

5. Syd Hoare (2004) The A-Z of Judo. Yppon Books, London 

6. Isao Inokuma-Nobuyuki Sato (1986) Best Judo. Kodansha International, Tokyo 

7. Hedda Sander-Björn Deling (2002) Judo. Meyer Sport, Oxford 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat I. –
kajak-kenu 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A kajak-kenu sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása 
szakedzői szinten. 

A hallgatók ismerjék meg a kajak-kenu történetét, az ősi vízi eszközök 

kialakulását, továbbá a sportághoz kapcsolódó szakmai alapismereteket. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  



65 
 

ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A kajak-kenu sport kialakulása. 

Összefüggések felismerése. 

Sportág története. 

Ősi hajótípusok. 

A kajak-kenu sport jelene, szervezeti felépítése. 

A sportág versenyrendszere. Hajtási módok. 

Lapátformák kialakulása és fejlődése a hajtásmódokkal összefüggésben 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 7. alkalommal az oktató által meghatározott, 

a félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Előadás anyaga 
Naményi József (1991): Fél évszázad krónikája, Budapest 
Novotny László (2012): Kajakok és kenuk fából, Budakalász 
( https://sportszertar.wordpress.com/kajak_kenu_tortenet) 
Novotny László (2012): A Sruer kajak cég által gyártott kajakok és kenuk 
(http://www.novotny.hu/kajak_html_files/struerkajakokV12_web_BO1_5.pdf) 
www.mkksz.hu 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Sportszertár, A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum kiemelt sportágak projektje 
(https://sportszertar.wordpress.com/kajak_kenu_tortenet/) 
 

 

https://sportszertar.wordpress.com/kajak_kenu_tortenet
http://www.novotny.hu/kajak_html_files/struerkajakokV12_web_BO1_5.pdf
http://www.mkksz.hu/
https://sportszertar.wordpress.com/kajak_kenu_tortenet/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat I. 
KARATE 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Csákvári László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 
vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja:  Olyan felsőfokon felkészült karate sportágban járatos szakemberek 

képzése, akik a karate mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, a 

karatét mint versenysportot és mint szabadidő sportot egyaránt képesek oly 

módon átadni, hogy mindkét területen világszínvonalú tanítványokat 

neveljenek. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Megfelelő tudással rendelkezik az 
egészséges emberi szervezet alapvető 
testi, lelki működésről és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről. 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 
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 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Elmélet:  Mi a karate-do?  A karate-do története. 

Gyakorlat:  

- Kihon: Karate alaptechnikák általános áttekintése 

- Kata: Heian 1-5 

- Kumite: Gohon kumite, Sanbon kumite 

 

Elmélet:  A Karate-do helye a BUDO és más egyéb sportágak között. 

Gyakorlat:  

- Kihon: Karate alaptechnikák és kombinációk általános áttekintése 

- Kata: Tekki 1, Bassai dai 

- Kumite: Sanbon kumite magasabb szinten 

 

Elmélet:  A karate technikák rendszere 

Gyakorlat:  

- Kihon: Általános és nem általános karate technikák helyben és mozgásban, ezek rendszerezése. 

- Kata: Kanku-dai 

- Kumite: Kihon ippon kumite 

 

Elmélet:  Különböző testrészek használata a karatéban (izületi és izommozgások – anatómiai elemzése) 
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Gyakorlat:  

- Kihon: Alaptechnikák kézzel és lábbal. 

- Kata: Heian 1-2 

- Kumite: Gohon kumite 

A bemelegítés általános szabályai 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati bemutatás. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati 

bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 

bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  Dr. Gulyás Péter: Karate, BREK Propaganda GM. Budapest, 1983. 

2. Rebicek Gerd – A Goju-Kai Karate-do elméleti és gyakorlati útmutatója – Tres Print Kft. 2005. 

3. Adámy István – Kyokushin karate – Lunarimpex Kiadó, 2009. 

4. Kurdi Gábor – Hayashi-ha Shito ryu - Vince, Budapest 2003. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Dynamic Karate – M. Nakayama (Kodansha – 1986) 

2. Martial Art and Sport – Milorad V. Stricevic MD. (Svetlost Inc., NY,   USA 2002) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 1. / 
Kézilabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY1  
TE-EBL-SPJ-SEGY1  

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017. augusztus 15. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Dr. Marczinka Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: …………. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A kézilabdajáték történetének, szabályváltozásainak bemutatása.  
A hallgatók sajátítsák el a kézilabdázásban alkalmazott technikai elemek 
rendszerezését, ismerjék meg a támadó technikai elemek végrehajtásának és 
alkalmazásának a lehetőségeit általában és poszt specifikusan. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
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ismerősi körében terjeszti. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

•     A félév követelményeinek ismertetése. A kézilabdázás fejlődéstörténete, a sportág kialakulása.  
•     A játék- és versenyszabályok alakulása. 
•      Játékvezetés. 
•     A kézilabda játék űzéséhez szükséges alap koordinációs képességek rendszerezése. A bemelegítés fajtái. 
•     A kineztézis, a téri tájékozódás, mozgásszabályozás. 
•     Az egyensúly, a ritmus, gyorskoordináció 
•     A kézilabda játék űzéséhez szükséges alap kondicionális képességek rendszerezése 
•     Állóképesség, erő 
•     Gyorsaság 
•     A technikai elemek felosztása: a támadójátékosok technikai elemei. Rajzírás. 
•     Testnevelési játékok 1: fogójátékok, labdás testnevelési játékok, sor- és váltó versenyek. 
•     Egy és több pólusú rávezető, előkészítő csapatjátékok 
•     A labda nélküli támadó lábmunka.  
•     Cselezés labda nélkül: irányváltoztatás, indulócsel.  
•     Esések, vetődések. 
•     A labda birtoklása. Az érkező labda elkapása. A labda továbbításának különböző módjai.  
•     A felsődobás átadásként és kapura lövésként.  
•     A beugrásos lövés. 
•     A labda leütés és a labdavezetés.  
•     Cselezés a labdával: irányváltoztatás, indulócsel, átadási csel, lövőcsel.  



74 
 

•     Összetett labda nélküli- és labdás cselek 
•     Az átlövések talajról: felsődobás, alsódobás,  
•     Elhajlásos lövés.  
•     Átadások és cselek összekötése a talajról történő átlövésekkel 
•     Átlövések felugrással: a felugrásos lövés, a felugrásos-elhajlásos lövés,  
•     A felugrásos kanyarított lövés, a páros lábról történő felugrásos lövés.  
•     Átadások és cselek összekötése a talajról történő átlövésekkel. 

1.    Ellenőrzés. Gyakorlati bemutatás 1.  
2.    ZH 1. 

•     A szélső játékos kapura lövési módjai a lövőkézzel ellentétes oldalon: beugrásos lövés, a kanyarított lövés, ívelés,  
•     A szélső játékos lövés módjai a lövőkézzel azonos oldalon: a beugrásos-elhajlásos lövés, a bevetődéses lövés. 
•     A szélső játékos különleges lövés módjai: pörgetés, húzott lövés, légi dobás.  
•     A beálló játékos kapuralövései a lövő kézzel ellentétes irányba fordulva: bedőléses lövés, beugrásos lövés,  
       bevetődéses lövés.  
•     A beálló játékos kapura lövései a lövő kézzel azonos irányba fordulva: bedőléses lövés, beugrásos lövés,  
       bevetődéses  lövés.  
•     Az elzárások különböző fajtái: az elé állásos elzárás, a mellé állásos elzárás és a kevert formák. Az elzárás – leválás. 
•     Ellenőrzés. Gyakorlati bemutatás 2.  

1.    ZH 2. 
2.    A félévi beadandók ellenőrzése, összefoglalás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás 
 
Beadandó dolgozatok 
 
Gyakorlati bemutatás 
 
Szóbeli és írásbeli számonkérés 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 75% kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a 
bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje: 
   Ellenőrző dolgozatmegírása a 3. és a 4. konzultációs héten történik, az 
oktató által meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és 
módon. 
    A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással történik. Minden    
    feladatot a hallgató 3x mutathat be, a legjobb kísérlet számít.  
     A bemutatási anyag:     
1. Szélső játékos az átlövőtől kapott labdával átemelést hajt végre passzív 
védővel szemben, majd beugrással kanyarított lövés végrehajtása a 
kapuba helyezett bábu mellett a kapu távolabbi oldalába.  
2. Elzárás – leválás a 2-es és a 3-as védők között. Az átlövő bejátszását 
követően a beálló játékos bevetődéses lövést hajt végre a kapura 
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helyezett lövő keret valamelyik sarkába. 
3. Talajról történő alsó lövés középről irányító-átlövő pozícióból passzív 
védő mellett, a kapura helyezett lövő keret valamelyik sarkába.  
A bemutatás a 3. és a 4. konzultációs héten történik a félév elején 
megadott tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órák minimum 75%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel.   
Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig.  
Gyakorlati bemutatás az előírt támadás technikai elemekből. 
 
A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. A házi dolgozat két 
részből áll:  
• egy NB1-es mérkőzés megtekintése élőben és arról jegyzőkönyv 
készítése egy kiválasztott poszt technikai elemeinek jellemzéséről. A 
jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, vagy az edző vagy egy 
hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell.  
• Egy minimum NB1-es mérkőzés felvételről történő megtekintése és 
elemzése a támadó technikai elemek előfordulásáról és sikerességéről.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési forma: 
Írásbeli vagy szóbeli számonkérés és gyakorlati bemutatás. Minden 
elméleti és gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik, a végső osztályzat a részosztályzatok átlagából alakul ki.             
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 1./ 
kosárlabda 

Kódja:  TE-EBL-SPJ-SEGY1 

TE-EBN-SPJ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Balogh Judit 

Oktató neve:  Balogh Judit 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  26  Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  52  

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a kosárlabdázók felkészítésének, edzésének 
elméleti hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak 
képessé az önálló rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, 
edzésvezetésre és értékelésre. Legyenek tisztában a technikai és taktikai 
lehetőségekkel, a nemzetközi szint követelményeivel; a megszerzett tudást 
a gyakorlatban képesek legyenek alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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 Sportágtörténet 

 Sportági jellemzők 

 Sportági előkészítés, UP korúak felkészítése 

 TGfU, Game Sense 

 Az edző feladatai 

 Mozgástanulás 

 gyakorlattervezés és vezetés, gyakorlatvariálás 

 hibajavítás 

 U10 korosztály sajátosságai, edzői feladatok a korosztályban 

 U10 korosztály képzési terve 
Támadó technikai elemek: 

 alapállás, labdafogás 

 labdavezetés 

 megállás, elindulás, sarkazás 

 ziccerdobás 

 passzolás, labdaátvétel 
Védő technikai elemek: 

 védő alapállás, védőmozgások 
Támadó taktikai elemek: 

 1:1 elleni játék 
Kondicionális képességfejlesztés a korosztályban 

 atlétikus alapképzés, ritmusváltások, elrugaszkodások, erőfejlesztés, gyorsaságfejlesztés, állóképesség 
fejlesztése 

Koordinációs képességfejlesztés a korosztályban 

 egyensúly, testsúlyáthelyezések, fordulások, kéz-láb koordináció, téri tájékozódás, reakciógyorsaság 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése. Gyakorlattervezés, gyakorlatvezetés. 
Házi dolgozat: a korosztály képzési anyagához kapcsolódó idegen nyelvű szakcikk összefoglalása magyar 
nyelven. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozatmegírása a 13. héten történik, az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig.  
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy a félévi teljesítmény alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Maurizio Mondoni (1994): Mini kosárlabda. MKOSZ, Budapest. 
FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 
Basketball for young players. FIBA, 2000 (a magyar változat kiadás alatt) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videóanyagok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 1./ 
Labdarúgás 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY1 

TE-EBL-SPJ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Labdarúgó Szakcsoport - LCS 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Prukner László 

Előtanulmányi feltételek: ------------ 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a labdarúgók felkészítésének, edzésének elméleti 
hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak képessé az önálló 
rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, edzésvezetésre és értékelésre. 
Legyenek tisztában a technikai és taktikai lehetőségekkel, a nemzetközi szint 
követelményeivel; a megszerzett tudást a gyakorlatban képesek legyenek 
alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait.  
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 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
A labdarúgás történetének áttekintése, a magyar labdarúgás hatása a sportág fejlődésére. A labdarúgás technikai 
alapjainak 6-10 éves korosztályra jellemző fejlesztése és játékszabályainak megismertetése. Az edzői probléma megoldó 
gondolkodásmód kialakítása.  A játékelemek, alapvető játékhelyzetek  kialakításának-megoldásának, oktatásának, 

tanításának, módszertani fogásainak elsajátíttatása. A labdarúgó játék megszerettetését elősegítő játékos 

alapformájú gyakorlatok. Koordináció fejlesztés más sportágak sportmozgásainak felhasználásával. 

A labdarúgás játékhelyzeteinek, a bennük rejlő együttműködéseknek kialakítása, tér, idő, dinamikai jegyek  

/FUNINO játék/ figyelembevételével. A korosztályos képzés kapcsolódási pontjainak ismerete, mozgásos 

játékok,/testnevelési játékok/ azok alkalmazása, az ehhez szükséges elméleti és tapasztalati tudás elsajátítása. 

Játékelemek, / átadások, átvételek, labdavezetések, játékhelyzetek/ 1:1 2:1..../ kialakításának, megoldásainak 

gyakorlatai.  

Labdarúgás alapfogalmai: komplex fejlesztés, gondolkodásmód, stílus, kultúra, tradíciók, játékszabályok 

pályaméretek,  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 - Óra látogatás (80%), 

 - órai jegyzet készítése, bemutatása  

 - 2 házi dolgozat megírása, 

 - edzés és mérkőzés látogatás igazolása. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Aláírás megszerzése, ZH megírása legalább elégséges szinten 

(60%) 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aláírás feltétele: Óra látogatás (80%), jegyzetkészítés ,  

2 házi dolgozat megírása, edzés és mérkőzés látogatás igazolása 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 

után 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Tóth János – ifj. Tóth János: Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei 

(2016). 

Bicskei Bertalan:/ 1997/ Utánpótláskorú Labdarúgók felkészítése /Aréna 2000/ 

Göltl Béla: / 2002/ Labdarúgás lépésről, lépésre  MSTT. 

Dr. Németh Zsolt: /2015 /A labdarúgás technikai mozgás anyagának oktatás módszertani javaslatai  

MLSZ: A labdarúgás játékszabályai 

MLSZ „c‖ licence könyvek, munkafüzetek 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Ajánlott irodalom:  

Benedek E.-Pálfai J. (1978): 600 Labdarúgó edzésjáték.  

Hargitay Gy. (1975): A korszerű kapusjáték Sport, Bp. 170 o. 

Tóth J - Pári S: (2009) UEFA ’B’ és ’A’ képzési –szakmai ismeretanyag 

Szalai L. (1998-2000): Gyermeklabdarúgás I.- II Góliát-Mc-Donald’s FC. 84o. és 103o 

Horst Wein FUNINNO. 

Kun István - Kiddy11  /A klasszikus magyar futball hatékony modern változata/ 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat I. - 
lovasport 

Kódja: TE-EBL-LOV-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Zupán Péter 

Oktató neve:  Dr. Bába András, Lezsák Levente, Zupán Péter, Száz Petra, Balog Orsolya 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik az 
egészséges emberi szervezet alapvető 
testi, lelki működésről és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

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

 Válasszon az alábbiak közül. A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Lovaskultúra története (E+Gy 6 óra) 
2. Lóanatómia (E 8 óra) 
3. Lóegészségtan (E+Gy 10 óra) 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Félévi követelmények 
Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 

2. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának következménye: 
Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

3. Megengedett hiányzás mértéke:  
Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: max. 25% 

4. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, következményei: 
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. 

5. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

6. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának 
módja és ideje: 
Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó konzultáció alkalmával az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó konzultáció 
alkalmával az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett 
tananyagból és módon. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Wilhelm Müseler: A lovasoktatás kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000 

 M. Dür-K. Miesner, S. Miesner-M. Plewa: A jól képzett ló. Mezőgazda Kiadó Budapest, 2005 

 Ingrid Klimke-Reiner Klimke: Cavaletti, Budapest, 1984, Mezőgazda Kiadó 

 C. Hess – W. Hölzel, E. Meyners – C. Elsner – A. Müller Kaler – M. Putz – B. Ashbahs – A. Tack: Edzéselmélet, 

1997, Mezőgazda Kiadó 

 Agócs M. – Komjáthy Gy. – Kovács I.: A futószárazás, Budapest, 2002, Képzőművészeti Kiadó 

 Száz Petra: Játékok szerepe és hasznossága az iskolai lovaskultúra oktatásban, szakdolgozat, 2016, Testnevelési 

Egyetem Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzés 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Dr. Hecker Walter: Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I., II., III., Budapest, 1985, Mezőgazdasági és 

élelmezésügyi minisztérium információs központja 

 Balassa György: A ló nevelése és idomítása, Losonc, 1901 

 Versenyszabályzatok a választott szakágban 

 gróf Széchenyi Dénes: Adalékok a lovaglás tanításához. Pest, 1871 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági Elmélet és Gyakorlat I. 
Műkorcsolya, Jégtánc, Szinkronkorcsolya  

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.okt 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Gór-Sebestyén Júlia 

Előtanulmányi feltételek: nincs tantárgy, amely a képzés során tantárgyfelvétellel először a képzés 

félévében kerül meghirdetésre  
Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya alapjainak elméleti és gyakorlati 

ismerete 

Műkorcsolya, Jégtánc, Szinkronkorcsolya számára olyan szakemberek 

képzése, akik 

- képesek megtanítani a korcsolyázás alapelemeit  

- ismerik az alapvető versenyformákat és képesek felkészíteni a 

korcsolyázókat a vesenyekre 

-jártasak a műkorcsolyázás szakágainak ismeretében és alkalmasak 

magasabb szintű versenyekre való felkészülésre 
 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a testnevelés 
általános folyamatait, rendszereit, valamint 
ezek felépítését, működését. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati tudással 
rendelkezik a sportolók felkészítéséhez, 
versenyeztetéséhez szükséges pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségekről.  

 7-Részletekbe menően ismeri a testnevelés és 
sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres fizikai 
aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció menedzsment 
területén szervezési és vezetési feladatokat old 
meg. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, edzés, 
testnevelés, étrend-összeállítás és életmód-
tanácsadás területén), interdiszciplináris 
megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a mozgásszervi és 
keringési rendellenességek megelőzésére, 
illetve rehabilitációjára. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Felismeri a szakterületi alapproblémákat, 
kiválasztja és helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi adatfelvételi és elemző 
módszereket. Képes a konfliktuskezelési 
módszerek közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája során, 
különös tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a 
vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 
testnevelés és sport/rekreáció társadalmi 
szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében és 
értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  
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 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a testkulturális 
terület etikai normáit, lehetőségéhez mérten 
javítja azok minőségét és etikusan viszonyul 
mások szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 
A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. 

Műkorcsolyázás története Magyarországon 

Műkorcsolyázás kialakulása és fejlődése 

Műkorcsolya és jégtánc technikai alapjait lerakó iskolák és személyiségek szerepe 

Az esztétikum, látványosság fejlődése és hatása a szakágak változására 

Nemzetközi és hazai úttörők szerepe 

Magyarország műkorcsolya, jégtánc és szinkornkorcsolya szakágakban szerzett kiemelkedő eredményei 

ISU és MOKSZ szervezeti felépítése - feladata és hatásköre 

Edzők Etikai kódex ismertetése 

2.  

Műkorcsolya, Jégtánc, Szinkronkorcsolya szabályai, versenyrendszere 

2006 -ban életbe lépő új pontozási és értékelési rendszer hatása a sportág fejlődésére 

ISU és MOKSZ aktuális versenyszabályok ismertetése 

Korosztályos versenyek felépítése hazai és nemzetközi szinten 

Hazai és Nemzetközi versenynaptár ismerete, versenyek nevezése, értékelése 

Protokoll felépítése, értékelése 

3. 

Hosszútávú sportágfejlesztési program a műkorcsolyázásban ( LTAD) 

A hosszútávú sportoló fejlesztési programot befolyásoló tényezők 

Fizikai műveltség jelentősége a műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya sportágakban 

Fejlettségi életkor 

Szenzitív időszakok, fejlesztési szakaszok 

4. 

MOKSZ stratégiai céljainak ismertetése az utánpótlás nevelésben 

Alapszintű korcsolyaoktatás, Sport XXI keretein belül  

Az Alap Korcsolya Oktatási Program gyakorlati anyagának, szintjeinek gyakorlati bemutatása és oktatása 

Gyakorlatok oktatása  

Gyakorlatok hibajavításának módszerei 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 20 óra 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

Aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

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) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 

félév elejétől a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Írásbeli felmérő, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Györgyi János: A Magyar Korcsolyázó Sport Mérföldkövei 
 www.isu.org ( ISU aktuális szabályai) 

 ISU General Regulations 2018 

 ISU Spec Regulationion 2018 

 ISU Communication ( aktuális) 

 www.moksz.hu (MOKSZ aktuális szabályai 

 Balyi, I., Cardinal, C., Higgs., Norris, S., Way, R.: Canadian sport for Life - Long-Therm Athelte Development 

(2013): Canadian Sport Institute, Vancouver 

 A Hosszú-távú Sportolófejlesztési program (MOB) 2017 

 A Korcsolyasport Hosszú távú Fejlesztési Programja Balyi István, Ifj. Telegdi Attila  

 Balyi I.,Richard Way:The  Role of Monitoring Growth in Long Term Athelete Development 

 Edzők Etikai Kódexe 2018 

 Sport XXI - Moksz Korcsolyoktató program 

 Moksz Sport XXI program_Műkorcsolya ágazat 

 Moksz kezdő Korcsolyaoktatói segédanyag  

AJÁNLOTT IRODALOM 

Aktuális szakcikkek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat I.  
ÖKÖLVÍVÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  id. Balzsay Károly  Dr.Kovács László ifj. Balzsay Károly 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Bevezetés az ökölvívás a harci küzdelem – támadás a védekezés a kontratámadás - 

sajátos pszichés helyzetének megismerésébe, az ökölvívás gyakorlati 

mozgásanyagába. A tantárgy keretében a résztvevők közvetlen kapcsolatba 

kerülnek az ökölvívás küzdelmi játékrendszerének változatos technikai és taktikai 

alapelemeivel. Megismerésük lehetőséget adhat arra, hogy baleset mentesen  és 

szakszerűen gyakoroljuk a sportág mozgásanyagát. Az ökölvívás mozgás anyagát 

főleg szabadidős, sportközi foglalkozások sporttáborozásokon, de a mindennapi 

életben sikerrel használhatják. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, 
problémák feltárása illetve megoldása 
érdekében szakmai segítséget kérjen és 
elfogadjon. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 
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 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
1.Ökölvívás története 
A sportág kialakulása 
Ökölvívás kialakulása hazánkban 
Olimpiai bajnokaink érmeseink 
Világbajnokaink és érmeseink 
Európa bajnokaink 
FONTOSABB VERSENYSZABÁLYOK AZ EDZŐK SZÁMÁRA 
A versenyzők indulási jogosultsága  
Orvosi vizsgálat és néhány egészségvédelmi előírás 
A mérlegelés  
A sorsolás, kiemelés 
 AZ ökölvívásban jelenleg érvényben lévő korcsoportok  
AZ ökölvívásban jelenleg érvényben lévő súlycsoportok 
Korcsoportok menetideje. 
A mérkőzések végeredménye 
Döntések( eredményhozatal) 
Egyéb szabályok  
FOGLALKOZÁSOK GYAKORLATI FELADATAI: 
Végrehajtásának módja: 
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 ütés álló helyzetben 

 ütés előre illetve hátra lépéssel könnyű mozgásban 
     ütés oldalra lépéssel könnyű mozgásban 

1. Egyenes ütések  

 elülső kézzel egyenes ütés a fejre álló helyzetből 

 elülső kézzel egyenes ütés a fejre előre lépés közben 

 elülső kézzel egyenes ütés a fejre hátra lépve és oldalra lépve 

 hátsó kézzel egyenes ütés a fejre álló helyzetből 

 hátsó kézzel egyenes ütés a fejre előre lépés közben 

 hátsó kézzel egyenes ütés a fejre hátra lépve és oldalra lépve 

 elülső kézzel egyenes ütés a testre álló helyzetből 

 elülső kézzel egyenes ütés a testre előre lépés közben 

 elülső kézzel egyenes ütés a testre hátra lépve és oldalra lépve 

 hátsó kézzel egyenes ütés a testre álló helyzetből 

 hátsó kézzel egyenes ütés a testre előre lépés közben 

 hátsó kézzel egyenes ütés a testre hátra lépve és oldalra lépve 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

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) 

 Ellenőrző dolgozat és gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős 
konzultációs héten. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 
bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Énekes Á.- Dobránszky I.: Ökölvívás (Sport, Budapest, 1966.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás II. (Tankönyvkiadó, Budapest,1977.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás  (Tankönyvkiadó, Budapest,1972.). 

 Énekes-Dobránszky: Ökölvívás (Sport; Budapest, 1966). 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC I. Menet ( Budapest 2011) 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC II.Menet ( Budapest 2013) 

 id. Balzsay-Dr.Kovács Ökölvívó ABC III.Menet  

 Szakcikkgyűjtemény ( Budapest 2014) 
 
 



96 
 

 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Fiedler H.: Boxsport;  (Sportverlag, Berlin, 1976.). 

 Fövényi J. Papp R. Fogyókúrás-könyv (Medicina, Budapest. 1988.). 

 Frenkl R. Fizikai erőnlét és táplálkozás In: Barna M. (szerk.)  Táplálkozás, diéta. (Medicina Könyvkiadó Rt., 
Budapest, 1996.). 

 Füzesy Zoltán: Balegyenes, jobbhorog (Sport; Budapest, 1967.) 

 Ogurenkov J.:  A korszerű ökölvívás (Sport, Budapest, 1969.). 

 Perelman MI-Gradopolov KV.: Az ökölvívás taktikája (Sport, Budapest, 1954.) 

 The Roads of BOXING (General Editor: Dimitris Loukas; Municipality of Peristeri; Athens, 2004). 

 Kasia boddy a Boksz Története ( Alexandra 2010) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  SPORTÁGI ELMÉLET ÉS 

GYAKORLAT I.  ÖTTUSA 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.27 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Pálvölgyi Miklós (Öttusa nemzetközi és hazai története) 

Szatmári László ( Öttusa sport versenyszabályai) 

Bognár Gábor, Magyary István (vívás) 
Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Az öttusa mint egységes sportág és szakágainak elmélet és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. Egyéni és csoportos foglalkozások megtartása. Az 

öttusaversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 



99 
 

nyelveken közérthető legyen. és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Öttusa nemzetközi és hazai történelmének ismerete 

Öttusa sport versenyszabályainak pontos ismerete 

Azonosságok és különbségek a párbajtőrvívás és az öttusa rendszerű párbajtőrvívás között 

Elmélet: Öttusa történelem, Öttusa szabályok.  

Gyakorlati rész: A csoportos oktatás jellemzői és területei, Alapvető gyakorlatok a vívóoktatásban. A víváshoz 

szükséges pszichikai és fizikai képességek előkészítése, rávezető és cél gimnasztikai gyakorlatok. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 
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Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel, a szabályismeret, gyakorlati 

bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, 2 ZH (teszt) legalább 60%-os eredménnyel történő 

megírása; bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem 

teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat és gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős 

konzultációs héten. 

Levelező munkarendben: max. 25% a megengedett hiányzás 

mértéke. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  Az Öttusa Története- Szerkesztette Mészáros István, Dunaprint Kft. 1999. 

2. UIPM érvényes szabálykönyve  http://www.uipmworld.org/ 

3. Új Öttusa Jegyzet (készülőben) 
             

AJÁNLOTT IRODALOM 

3.  Balczó -Dávid Sándor  Sport Lap-és Könyvkiadó Bp.1973 

4. Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G: 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uipmworld.org/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:    MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat I. 
Ritmikus gimnasztika 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.29. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Adorjánné Olajos Andrea, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik: 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 

Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez.  
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pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
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környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

ezeket környezetében. magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. K. hét: Az RG sportág kialakulása, fejlődéstörténete, nemzetközi és hazai sportágtörténet, az RG  

            verseny, -és szervezetrendszere.      

                        Gimnasztika rajzírás alapismeretek 
                          Az RG mozgásrendszere 

2. K. hét: Az ugrások technikája, felosztása, oktatása. Előkészítő és rávezető gyakorlatai, az oktatási   

            folyamatot megelőző képességfejlesztés. Előforduló hibák és azok javítása. 

                  Ugrások a versenygyakorlatokban. 

3. K. hét: A forgások és egyensúlyhelyzetek technikája, felosztása, oktatása. Előkészítő és rávezető  
            gyakorlatai, az oktatási folyamatot megelőző képességfejlesztés. 

            Előforduló hibák és azok javítása.          

            Forgások és egyensúlyhelyzetek a versenygyakorlatokban.  

4. K. hét: Kar és törzshullámok fajtái, technikája, oktatása. Előkészítő és rávezető gyakorlatok.  

            Előforduló hibák és azok javítása.  Hullámok a versenygyakorlatokban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
 

Írásbeli házi feladatok időben történő leadása. 

 

1. Tartásos gyakorlatelemek és támaszhelyzetek minden egyes csoportjából 1-1 gimnasztikai gyakorlat tervezése 

rajzírással.  

2. Egy tetszőleges ugrás kiválasztása és annak a rávezető és előkészítő gyakorlatainak tervezése rajzírással.  

3. 10-10 statikus és dinamikus egyensúly gyakorlat tervezése rajzírással. 

4. Hullám előkészítő és rávezető gyakorlatok tervezése rajzírással.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80%-os részvétel az órákon. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Zárthelyi dolgozat elfogadható szintű megírása. 
Egy önállóan összeállított szabadgyakorlat bemutatása zenére.  
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

80%-os részvétel az órákon. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Szécsényiné F. I. (1986) RSG Mozgás, szépség, harmónia 
http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 P. Röthig (1967) Ritmus és mozgás 

Dienes V. (1998) Orkesztika- Mozdulatrendszer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat I. 
(Sportlövészet) 

Kódja: TE-EBN-PSZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:   6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.OKTÓBER 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  Válassza ki a félévet. Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

  7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Ismeri a pszichomotorikus képességek és 
készségek fejlesztéséhez a testnevelés, 
illetve a sport célorientált 
eszközrendszerét  

  7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 

  Ismeri a mozgástanítás során a motoros 
tanulást elősegítő eljárásokat 
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valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

  7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi integrációt 
elősegítő funkcióját (nemek, 
károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Ismeri a mozgáshibák jellemzőit, azok 
kijavításának módszereit 

  7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

  Ismeri az ízület- és gerincvédelem 
elméletét és gyakorlatát 

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

  7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

  Alkalmas a köznevelésben és a 
felsőoktatásban testnevelés óra pontos, 
színvonalas tervezésére, vezetésére, 
ezeken a foglalkozásokon 
egészségmegőrzésre, 
egészségfejlesztésre 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

  Alkalmas felzárkóztató és 
tehetséggondozó programok 
szervezésére, vezetésére 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Alkalmas testnevelési és 
sporttanfolyamok, sporttáborok, 
sportköri foglalkozások, turisztikai 
programok szervezésére és vezetésére 

  Válasszon az alábbiak közül.   Alkalmas a testnevelés és sport 
tényeinek, folyamatainak tudományos 
megismerésére, az összefüggések 
interpretálására 

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

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Törekszik az életkori, egyéni és csoport 
sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, 
interaktivitást, differenciálást elősegítő 
tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 
alkalmazására. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Törekszik a tanulók tanórai, tanórán 
kívüli és iskolán kívüli tevékenységének 
összehangolására, az egész életen át 
tartó tanulással kapcsolatos pozitív 
attitűdök kialakítására. 

  7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

  Kész részt vállalni a szaktárggyal 
kapcsolatos fejlesztési, innovációs 
tevékenységben.  
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  Válasszon az alábbiak közül.   Figyelemmel kíséri saját 
tevékenységének másokra gyakorolt 
hatását, s reflektív módon törekszik 
tevékenységének javítására, szakmai 
felkészültségének folyamatos 
fejlesztésére.  

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

  7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Képes az iskolai és iskolán kívüli sportköri 
tevékenységekhez tartozó játék-, 
sportfoglalkozások szervezésére, 
levezetésére, különös tekintettel az olyan 
kreatív foglalkozásokra, ahol a 
közösségben végrehajtandó feladatok 
dominálnak.   

  7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  A tanult mozgáskészleteket kreatívan 
használja, eredeti mozgásokat, 
mozgásfolyamatokat, játékokat alkot. 

  7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

  Olyan szakmai módszertani 
felkészültséggel rendelkezik, amely a 
gyengébb testi-lelki adottságú diákok 
számára is vonzóvá teszik a testnevelés és 
az iskola sportéletet, sikerélménnyel 
szolgálnak nekik.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Nyitott az új és bevált nemzetközi, 
elsősorban európai módszertan, illetve 
gyakorlat iránt, hogy hivatása gyakorlása 
során megfeleljen az új 
követelményeknek, kihívásoknak. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A sportlövészet nemzetközi és hazai története; Előadás 
 A biztonsági szabályokról részletesen Előadás 

 A lőtéren tartózkodás szabályai, a sportfegyverek részei, a légzés, a célzás, az elsütés mikéntje; 

Előadás+ gyakorlat 
 A lövészet technikája: a légzés-célzás-elsütés hármas összhangja Előadás+ gyakorlat 

 A puskás álló testhelyzet technikája; Előadás + gyakorlat 
 Pisztolyos lövészet sajátosságai; Előadás + gyakorlat 
 Pisztoly álló testhelyzet technikája; Előadás + gyakorlat 
 A fegyverek szóráskép beállításának mikéntje, szóráskép helyzetének helyes megállapítása, a 

magassági, valamint az oldalirányú szórás beállításának módja nyílt irányzékú fegyvereknél Előadás + 

gyakorlat 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel kötelező, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 12. héten az oktató által meghatározott, a félév 

elején közzétett tananyagból és módon. Javítás a 13.héten. 

 

A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással. A bemutatás 

ideje: 11. és/vagy a 13. héten, javításának módja TVSZ szerint. 

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) 

 gyakorlati jegy megszerzése: írásbeli (50%) és bemutatás (50%) 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Herczegh Szabolcs (2005), Lövészsport az iskolában, Sportlövészet szakkör, mint jellemformáló 

pedagógiai eszköz c. szakdolgozat; 

 Hermann József, Gombos Sándor, Kulin Nagy Károly; Ágoston Mihály; Faragó István (1978), A 

sportlövészet technikai alapjai; 

 K.V. Toropov (1961), Hogyan építsunk lőteret. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Herczegh Szabolcs (2009), Sportlövészet az egészség tükrében, A lövészet élethosszig való eredményes 

űzésének fizikumi háttere c. szakdolgozat; 

 Lénárt Ágota, (2002) Téthelyzetben, OSEI; 

 Dr. Lénárt Ágota (2000), Az optoelektronikai lövészet elmélete és gyakorlati módszertana c. doktori 

értekezés; 

 Deutsche Schützenzeitung (1995), A gyerekek másképp edzenek. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 1./ 
Röplabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY1  
TE-EBL-SPJ-SEGY1  

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Jókay Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: --------------- 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A röplabda játék történetének, szabályváltozásainak bemutatása.  
A hallgatók sajátítsák el a röplabdázásban alkalmazott technikai elemek 
rendszerezését, ismerjék meg a támadó és védekező technikai elemek 
végrehajtásának és alkalmazásának a lehetőségeit általában és poszt specifikusan. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
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szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

•     A félév követelményeinek ismertetése. A röplabdázás fejlődéstörténete, a sportág kialakulása. 
 MRSZ felépítése és működése (E) 
•     A játék- és versenyszabályok alakulása. (E) 
•     Játékvezetés. (E) 
•     A röplabda játék űzéséhez szükséges alap koordinációs képességek rendszerezése. A bemelegítés fajtái. (E) 
•     A kineztézis, a téri tájékozódás, mozgásszabályozás. (E) 
•     Az egyensúly, a ritmus, gyorskoordináció (E) 
•     A röplabda játék űzéséhez szükséges alap kondicionális képességek rendszerezése (E) 
•     Röplabdázás technikája I. (E) 
•     A játékosok labda nélküli mozgása, technikája (GY) 
•     A kosárérintés technikája (GY) 
•     Az alkar érintés technikája (GY) 
•     A nyitás technikai végrehajtásainak lehetőségei (GY) 
•     A kiválasztás kérdései a röplabdázásban (E) 

1. Ellenőrzés. Gyakorlati bemutatás 1. 
2. ZH 1. 

•     A röplabdázás technikája II. (E) 
•     A nyitásfogadás technikája (GY)  
•     A feladás technikája (GY) 



112 
 

•     A támadás technikája (GY) 
 

•     A sáncolás technikája (GY)  
•     A mezőnyvédekezés technikája (GY) 
•     Az extrém technikai elemek előfordulása, technikái (GY) 
•     Ellenőrzés. Gyakorlati bemutatás 2.  

1.    ZH 2. 
2.    A félévi beadandók ellenőrzése, összefoglalás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás 
Beadandó dolgozatok 
Gyakorlati bemutatás 
Szóbeli és írásbeli számonkérés 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 75% kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a 
bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje: 
   Ellenőrző dolgozatmegírása a 3. és a 4. konzultációs héten történik, az 
oktató által meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és 
módon. 
    A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással történik. Minden    
    feladatot a hallgató 3x mutathat be, a legjobb kísérlet számít.  
     A bemutatási anyag:     
1. Megadott célfelületre történő folyamatos kosárérintés 
2. Megadott célfelületre történő folyamatos alkarérintés 
3. Megadott célfelületre történő nyitás végrehajtása 
A bemutatás a 3. és a 4. konzultációs héten történik a félév elején 
megadott tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órák minimum 75%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel.   
Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig.  
Gyakorlati bemutatás az előírt technikai elemekből. 
 
A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. A házi dolgozat két 
részből áll:  
• egy NB1-es mérkőzés megtekintése élőben és arról jegyzőkönyv 
készítése egy kiválasztott poszt technikai elemeinek jellemzéséről. A 
jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, vagy az edző vagy egy 
hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell.  
• Egy minimum NB1-es mérkőzés felvételről történő megtekintése és 
elemzése a támadó technikai elemek előfordulásáról és sikerességéről.  
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A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési forma: 
Írásbeli vagy szóbeli számonkérés és gyakorlati bemutatás. Minden 
elméleti és gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik, a végső osztályzat a részosztályzatok átlagából alakul ki.             

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Garamvölgyi M.: (1996) A röplabdázás technikája és taktikája 
Rigler E. – Koltai M.: (2001) Gyakorlatgyűjtemény a röplabda iskolai oktatásához 
Röplabdázás – játék és versenyszabályok (2018) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
Kiss L. – Porubszky L. – Tarnawa F.: (1981) Röplabdázás 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat I. sakk Kódja: TE-EBL-SDK-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Horváth József 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A sakkjáték kialakulásának története – a kezdetektől napjainkig 
A sakkozás játék- és versenyszabályai  
- szabályalkalmazási gyakorlatok 
- a bíró szerepe, a svájci rendszer sajátosságai,  
- a sakkórával összefüggő kérdések,  
- a játszmalap helyes vezetése,  
- a döntetlen igénylése,  
- A FIDE versenyszabályainak megismerése,  
A megnyitás, a középjáték és a végjáték alapelvei 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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3 házi dolgozat, szóbeli beszámoló 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
3 házi dolgozat elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

órákon való részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli beszámoló 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
A sakkjáték szabályzata 
Sakkjáték versenyszabályzata 
Barcza Gedeon: Magyar Sakktörténet I. kötet 
Asztalos Lajos - Bán Jenő: A sakkjáték elemei 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Tájfutás,  sportági elmélet és 

gyakorlat 1. 

Kódja:  TE-EBL-RRC-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Dosek Ágoston 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A szabadidős versenysport és az élsport területén edzői tevékenységet 

vállaló szakemberek korszerű szemléletének megalapozása (ismeretek), 

az egészségmegőrzést és a hatékony felkészítési eljárásokat egyaránt 

figyelembe vevő edzői-nevelői képességek és készségek fejlesztése. 

Jártasság kialakítása a szakma igényes folytatására. A tudományos 

eredmények kreatív felhasználására képes, magas szintű eredményeket 

hozó edzők képzése, akik versenyzőik hosszútávú edzésprogramját 

alakítják és kiemelkedő csúcsteljesítményeinek elérését is képesek 

elősegíteni. 
Alapfogalmak-definíciók, szervezeti keretek, sportági történet,  felszerelés 
ismeret, sportági profil – szakágak különbségei, versenyszabályok 1-rész. 
megismerése. 
Gyakorlati foglalkozások során a kezdők gyakorlatainak edzői szempontú 
előkészítése, kitűzése, gyakorlása, utómunkálatai.  
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 
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Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 E 1        A tájfutás sportág sajátosságai a szervezeti felépítésben, működésben 
 A tájfutás elhelyezkedése a magyar sportban 
 Állami sportirányítás 
              Nemzetközi szövetség 
 Országos szövetség – elnökség, bizottságok – sportág irányítása, feladatok, 
 Egyesület (szakosztály) – felépítése, működése 

E 2      Sportági profil 
              képesség – készség viszony 
              Szellemi képességek  
              Lelki alkat és megküzdő képesség  
                               bátorság (veszélyes terepakadályok leküzdésekor) 

 
 Kondicionális képességek specialitásai, sajátosságai a sportágban : 
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 állóképesség fejlesztés (aerob, anaerob) 
erő    
gyorsaság   
 
mozgáskoordináció:   (lásd még terepfutás) 
   gyorsasági koordináció 
   mozgásérzékelés (kinesztézis) képessége 
egyensúlyozó képesség 
   ritmus képesség 
   reakció, reagálási képesség 
   téri tájékozódó képesség (saját test helyzete – nem navigáció!)  
   összekapcsolási – átállási képesség 
   differenciáló – irányító képesség 
   egyéb összetett speciális koordinációs képességek 
hajlékonyság, lazaság 

              (Alkalmazott és alkalmazható módszerek, egyéb jellemzők)  
A kondicionális képességek egymásra hatása és kapcsolata a mentális és lelki tényezőkkel 

E 3    A tájékozódási futás története 
 A sportág létrejötte, kialakulása, 
 A sportág megjelenése Magyarországon, 
 Önálló sportággá alakulás, 
 A sportág fejlődése 1970-től, 
 A tájfutás legjobbjai, 
 A versenyszámok gyarapodása és változása 
 Térképek fejlődéstörténete  
 Szakágak fejlődése 

E 4  Felszerelésismeret: 
 cipőhasználat: bemelegítő, stoplis, szöges, mezítlábas   - futóstílus  
 öltözet – szakágak eltérései,  
 tájoló: lap-, ujj-, csukló-, térképtartóra szerelt (előnyök, hátrányok)  
 Pontérintési eszközök: SI karton (dugóka), edzés eszközök 
              Egyéb segédeszközök: pontmegnevezés tartó, (szakági specialitások)  
              Óra: időmérés, GPS igen/nem 
         Versenyszabályok 1: 
              Versenyszámok ismérvei: – rövid-, közép-, normál-, hosszútáv, 
              győztes idő, terep, pályakitűzés   versenyszámonként,  
              buktatók elkerülése a versenyszámok specialitásainál:  
              térkép kiválasztása, kötelező útvonal, teendők terepi problémáknál:  
              rossz térkép, rossz helyre telepített ellenőrzőpont, nem működő elektronika, stb.  

GY 1  A tájékozódás oktatása 1 :  
 Motiváló és rávezető gyakorlatok,  
 Térképrajzolás (alaprajz), teremben végezhető játékok, 
 Mátrix tájékozódás,  
 Erdei tájékozódás:  
3. Utak és vonalas tereptárgyak követése 
4. Levágások- átvágások, 
5. Domborzatábrázolás értelmezése, rávezető játékok, gyakorlatok, történetek 

GY 2  A tájékozódás oktatása 2 :  
Tanteremben (tornateremben), parkban, városi környezetben tájékozódás 

GY 3  A tájékozódás oktatása 3 :  
Erdei tájékozódás:  
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1. Együtt a tanítványokkal, térképismeret 
2. Szalagozott pályák 

GY 4  A tájékozódás oktatása 4 :  
Erdei tájékozódás:  
3. Utak és vonalas tereptárgyak követése 
4. Levágások- átvágások, 
5. Domborzatábrázolás értelmezése, rávezető játékok, gyakorlatok, történetek 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben. 
A tájékozódási gyakorlatok sikeres teljesítése.  
Részvétel a tanszék által jóváhagyott sportági eseményeken.  
Írásos beszámoló- 6 féléven át portfólió készítése 

kezdők számára  számítógép segítsége nélkül készítendő 2 

különböző térkép beadása a 4. K-héten, alternatív kezdő 

feladatokkal  (korábban nem létező térképi helyszínről) 
Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerinti aktív részvétel, szükség esetén egyéni konzultációs pótlás. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A tájfutás versenyszabályzata (http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/2911/tipus/download) 

Dosek (szerk): Erdők, hegyek sportjai   MTFSZ,1993 (173-227 o.) 

Tájékozódási futó térképek jelei, szabványai (ISOM, ISSOM) 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/lista/dokkategoria_id/9 

Tájfutó edzésgyakorlatok, oktatás alapjai 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/lista/dokkategoria_id/18 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Hegedűs Ábel (szerk): 50 év futás, Monspart Saroltának írtuk; Ábel Térképészeti Kft. 2010, Budapest 

Hegedűs Ábel (szerk): Ripszám Henrik és a magyar tájfutás kezdetei  1925-1948;  Ábel Térképészeti Kft. 

2016, Budapest 

Dr Vízkelety László: 35 éves a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség,  MTFSZ 2004, Budapest  

Bozán György (szerk): Spartacus Tájékozódási versenyek története 1953-1980, Bozán magánkiadás, 2011. 

Budapest 
 

http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/2911/tipus/download
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/lista/dokkategoria_id/9
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/lista/dokkategoria_id/18
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 1./ 
tenisz 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY1 
TE-EBL-SPJ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Nemes Gábor 

Oktató neve:  Nemes Gábor, Dékány Marcell 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az alapképzés (BA) célja olyan edzők képzése, akik a gyakorlati  
irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány  
elméleti alapismereteit és alapvető módszereit is. A gyakorlatorientáltság és a 
sportszakmai készségek révén képesek – a sport sajátos eszközrendszerének 
alkalmazásával – a pszicho motoros képességek fejlesztésére, a sportági technikák 
és taktikák pontos, precíz elsajátítására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A tenisz hazai és nemzetközi története. Fejlődési tendenciák a sportágban – elmélet. 
 A mini-tenisz és nagy pályás tenisz játék- és versenyszabályai, hazai és nemzetközi versenyrendszere – elmélet. 
 Mini-tenisz az óvodában és az iskolában, az MTSZ iskolai teniszprogramjának bemutatása – elmélet. 

2. A mini tenisz alapelvei, céljai. Életkori sajátosságok a különböző szinteken - elmélet 
 A piros pálya bemutatása, technikai kompetenciák, a helyes technika kialakítása – gyakorlat. 
 A narancs pálya bemutatása, technikai kompetenciák, a helyes technika kialakítása – gyakorlat. 

3. A zöld pálya bemutatása, technikai kompetenciák, a helyes technika kialakítása – gyakorlat. 
 Taktikai elemek elsajátítása mini-teniszező gyerekek számára – gyakorlat. 
 Ügyességfejlesztő játékok, gyakorlatok 12 éven aluli gyerekek számára – gyakorlat. 

4. Kompetitív környezet kialakítása, annak pozitív hatásai - gyakorlat 
 Módszertani tanácsok mini-tenisz foglalkozások tervezéséhez, vezetéséhez – gyakorlat. 
 Edzésvezetési gyakorlat I – gyakorlat. 
 Edzésvezetési gyakorlat II – gyakorlat. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Gáspár B. (2007): A tenyérlabda története – Artwork Studio 
Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest 
Szőke P. (1974): A tenisz története – Sport, Budapest http://www.huntennis.hu/szovetseg/egységes szabálykönyv 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Haylett J.-Evans R. (1989): World Tennis – Exeter Books, New York. 
Nemes G. (2003): Minitenisz az iskolában - Testnevelés szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 3. szám 15-21. 
Nemes G.-Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlatanyaga kezdők számára - Testnevelés szakmódszertani 
lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 18-32. 
Nemes G.-Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlatanyaga középhaladók számára - Testnevelés 
szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 33-43. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat I. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Szalma László 

Oktató neve:  Bogárdi István, Vargha Viola 

Előtanulmányi feltételek:  
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Akik képesek a testépítés – fitness mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, 
és olyan versenyzőket nevelni, akik világviszonylatban is jó eredményekre 
képesek, valamint az egészséges életmód súlyzós edzésekkel egybekötött 
formájának, a wellness – fitness életmód kialakítására, elfogadtatására. A mozgás 
oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, neveléséhez, a sportegyesületi 
munkához, a sportág elméleti műveléséhez rendelkeznek szükséges gyakorlati és 
szaktudományi ismeretekkel.Jártasság szintjén ismerjék, és legyenek képesek a 
gyakorlatban is végrehajtani a testépítés – fitness technikáinak mozgásanyagát. 
Ismerjék a testépítő – fitness sportágak gyakorlati és elméleti ismeretanyagát, 
legyenek képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának 
továbbfejlesztésére. 
Elméletben ismerjék a testépítés – fitness mozgás-anyagába tartozó gyakorlatok 
anatómiai, biomechanikai, élettani és táplálkozástudományi alapjait 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a megállapítására 
alkalmas legújabb műszereket, 
módszereket és eljárásokat. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Személyes példamutatásával elősegíti 
környezete sportolással kapcsolatos 
pozitív szemléletmódjának alakítását. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A Testépítés és fitness sportágak felkészítésének speciális gyakorlati módszereinek ismerete. Legyenek képesek a 
testépítés és fitness sportágak edzőgyakorlatainak végrehajtására, versenytechnikáinak mozgás anyagának 
alkalmazására. A sportág versenyszabályzatában, a versenyek bírói működésében, a pontozásában történő magas fokú 
jártasság. A sportág mozgásanyagába tartozó gyakorlatok anatómiai, biomechanikai, élettani és táplálkozástudományi 
alapjainak szakmai ismerete. Legyenek képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztésére. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, a házi dolgozat határidőre történő leadása, izomcsoport 
edzéstervének elkészítése, edzőtermi bemutatása.  
Egy sportági versenyen való közreműködés versenyzőként vagy szervezőként. 
 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és 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) 

 Írásbeli házi dolgozatok, óraközi kérdések, minden K hétre beszámolók 
írása az aktuális tananyagról, Foglalkozásokon végrehajtott gyakorlatok 
edzőtermi folyamatos alkalmazása, szabályos végrehajtásának 
begyakorlása 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órai munkákon való aktív részvétel, a TVSZ szerint. 
A házi dolgozatok leadása, és elfogadása. 
Az előírt versenyeken való aktív részvétel, és beszámoló előre kiadott 
szempontok szerinti készítése, elfogadása. 
Aláírás megtagadása a félévi követelmények teljesítésének hiánya.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Az utolsó K-héten leadott anyag elsajátításáról beszámoló dolgozat írása. 
A gyakorlati órákon a kérdezett gyakorlat hibátlan bemutatása. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bogárdi István: A test izomzatának edzése (2014, 2016) Bogger Kft. 
 Anatómia 3D program 
 Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I. kötet, (2005) SE-TSK,  Bp. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Arnold Schwarzenegger:  A testépítés nagy enciklopédiája (Alexander Kiadó, 1999.) 
Joe Weider: A testépítés bibliája (Alexandria Kiadó, 1998.) 
Szakfolyóiratok, versenyszabályzat, MTFSZ alapító okirat 
Frederic Delavier: Sportanatómia, (2014) Semmelweis kiadó 
Frederic Delavier: Sportanatómia nőknek (2014) Semmelweis kiadó 
Balogh Boglárka: A Testépítés és fitnesz sportág bemutatása, nemzetközi versenyrendszerének részletezése, 
kategóriák ismertetése (2019) Testnevelési Egyetem, Szakdolgozat 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 1. 

Női - Férfi Torna 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY1 

TE-EBN-TOR-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna  

Oktató neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna, Bordán Csaba, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   

Olyan szakmai ismeretek megszerzése, amelyben:  

- hivatástudattal rendelkezve, felelősséget éreznek tanítványaik testi 

épségért és személyiségük fejlődésért; 

- ismerik a fejlődő gyermek és a felnőtt emberi szervezet struktúráját 

és működésének alapvető törvényeit; 

ismerik a személyiség alakulásában és alakításában közrejátszó 

pszichológiai és pedagógiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
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rugalmassága, formálhatósága) emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

kapcsolatrendszerét.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Nemzetközi-hazai sportágtörténet, a tornasport szervezetrendszere. 

A kiválasztás problematikája, prognózis lehetősége a sikeres kiválasztáshoz. 

Általános és speciális képességfejlesztés. 

Képesség és készség viszonya. A képességek fejlesztésének és háttere. 

Mozgásképzés jelentősége a tornasportban. Aktuális hírek, események kiértékelése, Videó oktató film 

elkészítésének szempontjai. Gyakorlati feladatok bemutatása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; a gyakorlati anyag bemutatása.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 

szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat és a gyakorlati bemutatás, a 4. alkalommal az 

oktató által meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és 

módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, gyakorlati - írásbeli felmérés, az órákon való 

aktív részvétel. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A torna, erő, bátorság, harmónia (1998) Hamza István Budapest Útmutató Kiadó. 

Bejek, K., Hamar, P. Torna ABC (1997) Okker Kiadó, Budapest. 

Hamar P. (1996): Hogyan tovább tornasport? Mester-edző, 3. 7-12.  

Hamar P. (1997): Az olasz testnevelési rendszer és a tornasport. Testnevelés- és sporttudomány, 1. 42-46.  

Hamar P., Kalmár Zs. (2005): A magyar női torna helyzete a 2004. évi Amszterdami Európa Bajnokság 

eredményeinek tükrében. Magyar Edző, 1. 14-17.  

Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G. (2000) Torna 1X1, Budapest Hamza István.  
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Minden aktuális irodalom és szakcikk. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat I. -
úszás 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil.  Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Sós Csaba, dr. Tóth Ákos, Dr. Egressy János, Szájer Péter, Nagy Nikoletta 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az úszás sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  
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ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Az úszás során érvényesülő mechanikai törvényszerűségek. I. E 

Az úszás során érvényesülő mechanikai törvényszerűségek. II. E 

A gyorsúszás története és szabályai.  GY 

A gyorsúszás technikája.  GY 

A hátúszás története és szabályai.  GY 

A hátúszás technikája.   GY 

Ellenőrzés. Írásbeli ZH, vagy teszt formájában.   E 

A mellúszás története és szabályai.  GY 
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A mellúszás technikája.    GY 

A pillangóúszás története és szabályai.   GY 

A pillangóúszás technikája.   GY  

Vegyesúszás specifikumai. Ismétlések.   E 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 7. alkalommal az oktató által meghatározott, 

a félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Á.(2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Csaba L., Sós Cs., Tóth Á. (2000): Úszás Szöveggyűjtemény II. Bp. Obender & Co Studio Kft., Print 17 Kft. Nyomda 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat I, - 
vitorlázás 

Kódja: TE-EBL-USZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019 Okt. 11. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba  

Oktató neve:  Sigmond András, Dr. Simongáti Győző, Kelemen Tamás, Dr. Rácz Levente,  
 Andrej Justin (SLO) 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A vitorlázás sportág elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása a szakedző 
szint követelményeinek megfelelően. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  



137 
 

ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

 Feladatait általános felügyelet mellett, 
önállóan végzi és szervezi. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Áramlástani alapfogalmak – 1. A vitorlázás aerodinamikája.  E 
Áramlástani alapfogalmak – 2. A vitorlázás Hidrodinamikája. E 
Egyensúly, - a vitorlás hajó egyensúlyi helyzete és a sebesség összetevői E 
A hajótest áramlástana, a stabilitás hatása a hajó sebességre  E 
A tőkesúly, bulba és a kormány hidrodinamikája E 
A vitorlák áramlástana: Vitorla és vitorlázat tipusok, a vitorlák egymásra hatása E 
Anyag ismeret, technológia – 1  Hajó  tervezés, készítés, anyag és technológiai ismeretek   E, Gy 
Anyag ismeret, technológia – 2  Vitorla tervezés, készítés, anyag és technológiai ismeretek E, Gy 
A vitorlázás fizikai képességei, a vitorlázáshoz szükséges általános és hajóosztály specifikus mozgás anyag  E 
A vitorlázás fizikai képességeinek fejlesztése és módszertana – 1  E Gy 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, az a tantárgy félévi teljesítésének aláírással való igazolása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

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) 

  
Ellenőrző dolgozat a 7. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a tanulmányi szabályzatban leírtak szerint.  
ZH legalább 60 %  - os eredménnyel történő megírása. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Simongáti Győző:   A Vitorlázás általános áramlástani ismerete         MVSZ jegyzet 
Dr. Simongáti Győző:    Kishajók I.  II.     BME egyetemi jegyzet 
Dr. Rácz Levente:   A Vitorlázás Fizikai Képességei      MVSZ jegyzet 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 C.A.   Marchaj:   Aero and Hydrodinamic of Sailing  
Franc Bathwaite:  High Performance Sailing 

 



139 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat I.  

VÍVÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-09 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Szepesi László (kardvívás), dr. Salamon Gábor Párbajtőrvívás, Szlovenszky 
István (tőrvívás) 

Előtanulmányi feltételek: érettségi 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a sportágra jellemző technikai, taktikai, 
kondicionális képzés és az edzésfolyamatok tervezésének, kivitelezésének és 
ellenőrzésének módszereit a gyakorlatban is megismerjék és elsajátítsák.  Az 
oktatás célja, a vívó technika elsajátítása – ezen keresztül a vívás oktatásának 
elsajátítása. Egyéni iskola és csoportos foglakozások megtartása. A 
vívóversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
A hallgatók a jártasság szintjén legyenek képesek végrehajtani:    
A tanult akciók megfelelő technikai színvonalon történő bemutatását és oktatását 
elsősorban (társsal, illetve saját tanítvánnyal) iskolaadás formájában, mindhárom 
fegyvernemben; Versenylátogatás. Gyakorlati zsűri vizsga. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 



141 
 

munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

VÍVÁSELMÉLET 3 FEGYVERNEM: A vívás történeti áttekintése. A sportvívás kialakulása Magyarországon. Azonosságok és 
különbségek az egyes fegyvereken belül az alkalmazott akciók tükrében. Az oktatás általános elveinek érvényesülése a 
vívás oktatásán belül. A vívás és a vívómesterség értékelése. 
TŐRVÍVÁS: A tőrvívás karaktere és oktatási sajátosságai. Markolatok; a tőr fogása. Vívóállás tőrrel. Kézhelyzetek. 
Meghívások, átmenetek. Lábgyakorlatok fegyverrel a kézben. 
KARDVÍVÁS: A kardvívás jellemzése és tanításának sajátosságai. A vívókard és fogása. Vívóállás karddal. Kézhelyzetek, 
kosárállások, lendítések. Lábgyakorlatok karddal a kézben. 
PÁRBAJTŐRVÍVÁS: A párbajtőrvívás jellemzése és oktatásának alapelvei. Markolatok és fogásuk. Vívóállás párbajtőrrel. 
Lábgyakorlatok párbajtőrrel a kézben. A találati felület. Meghívások, átmenetek. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, szóbeli és gyakorlati (bemutató) vizsga.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  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 gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással.       

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, saját és a másik fegyvernemben való versenyzés; (a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után) 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 
Szepesi László (2007): Vívástanulás csoportban. Dialóg Campus, Pécs, 2007, 110p.  
Gerevich – Szepesi L. (1979): Korszerű kardvívás (Sport, 1979) 
Tomanóczy–Gellért (1942): A vívás kézikönyve (Budapest, 1942) 
Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp. 284 p.  
Ozoray (Schenker) Z (1958): A modern magyar kardvívás (Sport: 1958.)  
Bay B-Rerrich -Tilli E. (1953): Tőr és Párbajtőrvívás (Budapest, 1953)   
Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. első, ill. 1977.)                                                
Beke Z. – Polgár J. (1962): A kardvívás módszertana. (Sport, Bp. 1962) 
Lukovich I.(1968): Tőrvívás (Sport, 1968) 
Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás (Sport, 1965)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

FIE-MVSZ (2016): A vívás versenyszabályai, 

Duronelly R.–Lukovich (1975): Vívás. A segédedzői tanfolyam gyakorlati táborának szakmai segédanyaga (BTSH Okt. 

csoport 1975) 

Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G: Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó)   

Lukovich I–Mecseki A.(1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája (Sport,1967) 

Kogler Aladár: A győzelemhez vezető út pszichológiája. MOB, 2016, 190p.  

Tanulmányi és segédanyagok: 
Szepesi László szerk. (2006): Út a dobogóra. Vívó oktatófilm: Kard -, tőr - párbajtőrvívás, MTV-TF, 2006. 85 perc; 

Szepesi László: Foglalkoztatási formák: Alapozástól az Olimpiáig DVD 

Szepesi László (2016): 5 kardiskola kezdő vívók iskolagyakorlatai, DVD 

Szepesi László (2016): Felnőtt- haladó vívó kardiskolája, DVD.  

Pézsa Tibor 2006): Edzőtovábbképzés, video 

Szabó M - Szabó Cs. (1992): Szúrópárna gyakorlatok szerepe a vívásoktatásban TF Videostúdió 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat I.- 

vízilabda 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Kemény Dénes 

Kásás Zoltán 

Korosztályos válogatottak szövetségi kapitányai 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A vízilabda sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása 

szakedzői szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 
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 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 E: A sportág történetének rövid áttekintése.    Úszásnemek fontossági sorrendje.  

Gy: Gyorsúszás-vízilabdás gyorsúszás.  

Gy:  Vízilabdás alapállás, testhelyzet a vízben. 

E:   Mellúszás hasznosítása a vízilabda sportban. 

Gy:  Hátúszás, vízilabdás hátúszás gyakorlása. 

Gy: Vízilabdás alapállás, testhelyzet a vízben, gyakorlat. 

E:  Pillangóúszás, mint a legkevésbé fontos úszásnem a sportágban.  

Gy: Hátúszás, vízilabdás hátúszás technikájának gyakorlása. 

Gy: Ellenőrzés 

E:  Tesztírás  

Gy: A lábtempó alapjai, vízszintes és függőleges testhelyzetben.  

Gy:  Vízszintes testhelyzet felvétele a vízben, gyakorlat. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző gyakorlat a 3.K héten  az oktató által meghatározott, a 

félév elején közzétett tananyagból és módon.) 

 

Zárthelyi dolgozat a 4. K héten, melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Rajki Béla: Vízilabdázás 

Rajki Béla - Gallov Rezső: Korszerű vízilabdázás 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Gimnasztika Kódja: TE-EBL-TOR-GIM 

TE-EBN-TOR-GIM 
Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 
 2019. augusztus 22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Gyulai Gergely László 

Oktató neve:  Csirkés Zsolt, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A hallgatók mozgáskultúrájának fejlesztése a gimnasztika mozgásanyaga 

által. A gimnasztika tantárgy alapjainak az elsajátíttatása. A hallgatók 

képesek legyenek egyszerű gyakorlatokat tervezni változatos 

kiindulóhelyzetekből. Ismerjék meg a gimnasztikai gyakorlatok hatás 

mechanizmusát.  Sajátítsák el a rajzírás és a szaknyelv alapjait. Legyenek 

tisztában a bemelegítés és a gyakorlatvezetés fogalmával. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. konzultációs óra 

 

Elmélet 

- Általános tudnivalók, balesetvédelem. 

- A félévi követelmények ismertetése. 

 

Gyakorlat 

- A hallgatók gimnasztikai előképzettségének tesztelése: statikus és dinamikus alapformákkal. 

Egyszerű szerkezetű, 4 vagy 8 ütemű szabadgyakorlatok végrehajtása. 

- A félév során bemutatandó kötelezően előírt szabadgyakorlatlánc betanítása az oktató tanár által választott 

zenére. 



149 
 

Házi feladatok: 

1. sz. HF: a félév végén bemutatandó szabadgyakorlatlánc lemásolása A4-es négyzetrácsos lapra, ceruzával. 

Leadási határidő: 2. konzultáció   

Értékelése: +/- 

 

2. sz. HF: általános bemelegítés jellegű, megadott szempontok szerinti szabad- és szergyakorlatok tervezése 

rajzírással, a hallgató által megjelölt korosztályoknak (30db). 

Leadási határidő: 4. konzultáció (aláírás feltétele) 

Értékelés: +/- 

HF formai követelménye: a dolgozat elé szükséges csatolni egy A4-es méretű sima fehér lapot (borítót), 

amelyen a következők szerepeljenek: egyetem neve, hallgató neve, szakja, képzése (nappali vagy levelező), 

évfolyama, neptun kódja, dolgozat címe, dátum. Minden oldalt alá kell írni kézírással! 

 

3. sz. HF: a félév végén bemutatandó, megadott szempontok szerint, egyénileg szerkesztett szabadon 

választott szergyakorlatlánc lerajzolása A4-es négyzetrácsos lapra, ceruzával. 

Értékelése: érdemjegy (1-5) 

Leadási határidő: 6. konzultáció (aláírás feltétele) 

Vázlatos elkészítés: 5. konzultáció 

 

 

HF formai követelménye: a dolgozat elé szükséges csatolni egy A4-es méretű sima fehér lapot (borítót), 

amelyen a következők szerepeljenek: egyetem neve, hallgató neve, szakja, képzése (nappali vagy levelező), 

évfolyama, neptun kódja, dolgozat címe, dátum. Minden oldalt alá kell írni kézírással! 

2. konzultációs óra 

 

Az 1. sz. HF (másolás) beszedése. 

 

Elmélet+gyakorlat 

A gimnasztika mozgásanyagának rendszere. Az alapforma fogalma, a változatok szerkesztési lehetőségei. A 

gimnasztikai gyakorlatokban megjelenő hatások, nyújtó és erősítő hatás fogalma, erőkifejtési módok 

gyakorlati példákkal!!! A rajzírás alapjai. 

 

Gyakorlat 

Nyújtó-, erősítő-, és ernyesztő hatású gimnasztikai gyakorlatok, különféle izomcsoportokra tervezve. 

3. konzultációs óra 

 

Elmélet 

A gimnasztika szaknyelvi ismeretei. Szabad- és szergyakorlatok sajátosságai. Általános bemelegítő hatású 

gimnasztikai gyakorlatok jellemzői. 

 

Gyakorlat 

Gimnasztikai gyakorlatok szerek alkalmazásával – 3 féle szer és SMR henger. 

4. konzultációs óra 

 

A 2. sz. HF (30 db gyakorlat tervezése) leadása. 

 

Gyakorlati vizsga I: 

Kötelező kísérlet a kötelezően előírt szabadgyakorlatláncból. 
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5. konzultációs óra 

 

A 3. sz. HF (szergyakorlatlánc-rajz) tervezetének bemutatása. 

 

Elmélet: 

Bemelegítés, gyakorlatvezetés elméleti ismeretei. 

 

Gyakorlat: 

- Keringésfokozó blokk (járás, futás, szökdelés) levezetése - tanár által - folyamatos módszerrel; 

- Egyszerű szerkezetű, 4 vagy 8 ütemű szabadgyakorlatok levezetése – tanár által - az egyszerű szóban közlés 

módszerrel; 

- Bonyolultabb szerkezetű, 4 vagy 8 ütemű szabadgyakorlatok levezetése – tanár által - az utasításos közlés 

módszerrel. 

Erősítő-, nyújtó hatású gyakorlatok: szabad-, és tornaszereken (bordásfal, pad, zsámoly) stretching és PNF; 

Felkészülés a gyakorlati vizsgára. 

6. konzultációs óra 

 

A 3. sz. HF. tervezetének leadása. 

 

Gyakorlati vizsga II: 

A saját tervezésű szergyakorlatlánc bemutatása. 

A kötelezően előírt, a 4. héten már bemutatott szabadgyakorlat javítása (lehetőség, nem kötelező). 

 

Elmélet: 

Felkészülés a zárthelyi dolgozatra. 

 

Zárthelyi dolgozat időpontjának egyeztetése a hallgatókkal. 

Javító és pótló lehetőség időpontjának megbeszélése. Aláírás adása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás feltételei: HF-ok leadása határidőre, az órák látogatása 
Gyakorlati követelmények: szabadgyakorlatlánc és szergyakorlatlánc bemutatása 
Elméleti követelmények: zárthelyi dolgozat megírása 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  A TVSZ-ben leírtak alapján 

Számonkérés formája: gyakorlati jegy  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 ZH írás időpontja: a hallgatókkal egyeztetett időpontban. 
Gyakorlati követelmények: 

- szabadgyakorlatlánc: 4. óra 
- szergyakorlatlánc: 6. óra 

 



151 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

- Az órák látogatása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 

meghatározottak szerint. 

- A Házi feladatok leadása határidőre: 

1. sz. HF: 2. konzultáció 

2. sz. HF: 4. konzultáció 

3. sz. HF: 6. konzultáció 

Legalább egy-egy kísérlet megtétele a gyakorlatláncokból. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy=gyakorlati összetevő + elméleti összetevő átlaga 

 

Gyakorlati összetevő: a két gyakorlatlánc átlaga 

- A szabadgyakorlatláncra kapott osztályzat 

- A szergyakorlatláncra kapott osztályzat (kivitelezés és tervezés 

átlaga) 

 

Elméleti összetevő: 
- ZH-ra kapott osztályzat. 

- A 2. sz. HF (+/-) értékeléssel befolyásolja a ZH osztályzatát. 

 

Minden összetevőből minimum elégséges (2) osztályzatot kell 

szerezni!!! 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Hamar Pál (szerk. 2015): Gimnasztika kisokos. Testnevelési Egyetem (TF), Budapest. 

2. Derzsy Béla (2009): A gimnasztika alapjai. Pirehad Nonprofit Kft. Derzsy Béla magánkiadás, Budapest. 

3. Metzing Miklós (1999): Gimnasztika (segédanyag gimnasztika vizsgához). TF Továbbképző Intézet. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

4. Kerezsi Endre (2013): Gimnasztika. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), 

Budapest.  

5. Kerezsi Endre (2013): Tornaelemek szakkifejezései. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Kar (TF), Budapest. 

6. Kerezsi Endre (1992): Torna I. A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezései. Magyar Testnevelési 

Egyetem, Budapest. 

7. Kerezsi Endre (1979): Torna III. Sport, Budapest. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Testnevelési játékok Kódja: TE-EBN-SPJ-TJA 
TE-EBL-SPJ-TJA 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács Katalin 

Oktató neve: Dr. Kovács Katalin, Gábor Áron, Dr. Trzaskoma -Bicsérdy Gabriella 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  8 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Játékismeret bővítése, játékos oktatás előnyeinek és lehetőségeinek 

ismerete.  

Mozgásos játékok, mint a foglalkozások hatékonyságát és intenzitását 

növelő pedagógiai eszköz.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak 
gyakorlati megvalósíthatóságait.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
szabályozás folyamatával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az 
egészséges életmódot és 
életminőséget, valamint rendelkezik az 
egészségtudatos ember szemléletével, 
nézeteit sportolói és ismerősi körében 
terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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  Futó- és fogó játékok korosztályonkénti bontásban. 

 Általános koordináció fejlesztése különböző eszközökkel.  

 Az együttműködd magatartás jellemzői és az azt elősegítő játékok. 

 A manipulatív mozgásformák játékos oktatása. 

 Kognitív készségek szerepe a sportolás során és fejlesztési lehetőségei játékokkal. 

 A különböző versenyek szervezési formái és lebonyolításai.  

 Edzést kiegészítő- és sporttáborok alternatív játékai. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félév során project munkát kell készítenie az oktató által megadott témakörökből választva. A csoportos project 
munka fázisait dokumentálni kell, valamint a végső játékot a csoportnak bemutatni és megtanítani.   
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 tantárgyat oktató tanár által meghatározott feladatok maradéktalan 
elvégzése. Az elkészült házidolgozatok e-learning rendszerbe történő 
feltöltése. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Maszler I. (1996): Játékpedagógia. Comenius Bt., Pécs 
Reigl Mariann (2014): Testnevelési játékok: Elmélet és gyakorlat Bp. SETSK 
Kovács K. (2001): Testnevelési játékok. In: Rétsági Erzsébet (szerk.): Kézikönyv a testnevelés tanításához. Dialóg 
Campus Kiadó Budapest-Pécs. p.: 274-300. 
Csányi T., Kovács Katalin és Boronyai Zoltán (2015): Alternatív játékok a mindennapos testneveléshez, testmozgáshoz 
MDSZ 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Boronyai Z., Kovács K., Csányi T. (2014): Taktikai gondolkodás lehetőségei a játékoktatásban. MDSZ  
Kovács K. (2003): Kooperatív testnevelési játékok elméleti alapjai és gyakorlatai. In: Hunyadi Györgyné (szerk.): 
Differenciált fejlesztés – kooperatív tanulás (Jegyzet) ELTE TÓFK Budapest 
Morris, D., Stiehl J. (1989): Changing Kids’ Games. Human Kinetics 
Rhonda L. Clements (1995): Games and Great Ideas. Greenwood Press 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Filozófia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Filozófia Kódja: TE-EBN-TTT-FIL 

TE-EBL-TTT-FIL 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.01. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Vermes Katalin 

Oktató neve:  Csuka Botond 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A kurzus során a hallgatók megismerik a filozófia alapvető területeit 

és problémáit, bepillantást nyernek a filozófia történetébe, s ezzel 

elengedhetetlen tájékozottságot szereznek saját kultúrájuk gondolati 

struktúráiról, két és fél évezred eszmetörténetének fogalom és 

értékvilágairól. A hallgatók a filozófia- és tudománytörténet 

áttekintése révén megismerkednek eltérő testértelmezésekkel, a test-

elme probléma különféle megközelítéseivel, a testkultúra történeti 

variánsaival és azok filozófiai hátterével, továbbá az egészség-

fogalom történeti és kortárs elemzéseivel. A félévet a játék- és 

sportfogalom elemzése zárja, összefüggésben a test-, egészség- és 

testkultúra koncepciókkal. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az egészségtudatos életmód 
tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs 
és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára a 
családokban és társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-
oktatási intézményekbe 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja az emberi 
méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel 
a saját szakterületén előforduló 
esetekre. 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

 A testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja a 
szociokulturális környezethez, 
illetve a fogyatékkal élőkhöz 
tartozók emberi méltóságát és 
jogait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan, a hiteles szakmai 
forrásokra támaszkodva tekinti át 
és elemzi a testkultúra, illetve az 
egészségkultúra kérdéseit, és a 
problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  
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 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett 
egészségről, és álláspontját 
modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Mi a filozófia? A filozófia fő területei. A filozófia mint életmód. 

2. A filozófiai gondolkodás kezdetei keleten. Test és egészség az ókori Indiában és Kínában. 

3. A filozófiai gondolkodás kezdetei nyugaton. Szókratész és Platón a tudásról és a testről 

4. Arisztotelész és a hellenisztikus lelkigyakorlatok. 

5. A test a középkori keresztény filozófiában.  

6. A reneszánsz és az újkor szellemi változásai.  Descartes szubsztanciadualizmusa. 

7. Brit empirizmus. Locke, Hume és a személyes identitás. 

8. Felvilágosult elmék, felvilágosult testek? A felvilágosodásról 

9. A Hegel utáni filozófiai robbanás. Pozitivizmus, marxizmus, egzisztencializmus. 

10. Test és elme 

11. Test, társadalom, politika 

12. Az egészség mint filozófiai probléma 

13. Játék és sport. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás, aktív órai jelenlét. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Óralátogatás, aktív órai jelenlét 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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- STÖRIG, Hans Joachim: A filozófia világtörténete. Ford. Zoltai Dénes – Frenyó Zoltán – Neumer 

Katalin – Tőkei Éva. Budapest: Helikon, 2008 (részletek). 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Forrásszövegek (részletek): 

- BUDDHA beszédei. Helikon, Budapest, 2009. 

- KONFUCIUSZ: Beszélgetések és mondások. Budapest: Helikon, 2017. 

- PLATÓN: „Állam.‖ In  Platón összes művei II. Budapest: Európa, 1984. 

- ARISZTOTELÉSZ: Nikomakhoszi etika. Budapest: Magyar Helikon, 1971. 

- AUGUSTINUS: Vallomások. Budapest: Gondolat, 1982. 

- DESCARTES, René: Elmélkedések az első filozófiáról. Budapest: Atlantisz, 1994. 

- LOCKE, John: Értekezés az emberi értelemről. Budapest: Osiris, 2003. 

- HUME, David: Tanulmány az emberi értelemről. Budapest: Magyar Helikon. 1973. 

- KANT, Immanuel: A tiszta ész kritikája. Budapest: Atlantisz, 2004. 

- KANT, Immanuel: „Válasz a kérdésre, mi a felvilágosodás?‖  In A vallás a puszta ész határain 

belül és más írások, Budapest: Gondolat Kiadó, 1980. 

- HEGEL, G.W.F.: Előadások a világtörténet filozófiájáról. Budapest: Akadémiai, 1979. 

- MARX, Karl: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Budapest: Kossuth, 1977. 

- KIERKEGAARD, Soren: Vagy-vagy. Budapest: Osiris, 2005. 

- SCHOPENHAUER, Arthur: A világ mint akarat és képzet. Budapest: Európa, 1991.  

- NIETZSCHE, Friedrich: Im-ígyen szóla Zarathustra, Budapest: Grill Károly, 1908.  

- HEIDEGGER, Martin: „Mi a metafizika?‖ In Heidegger: Útjelzők. Budapest: Osiris, 2003. 

- WITTGENSTEIN, Ludwig: Filozófiai vizsgálódások. Budapest: Atlantisz, 1992. 

- DEWEY, John: Experience and Nature.   

- MERLEAU-PONTY, Maurice: Az észlelés fenomenológiája. Budapest: L’Harmattan, 2014. 

 

Szekundér irodalmak (részletek): 

- BOROS Gábor (szerk.): Filozófia. Budapest: Akadémiai, 2007. 

- FOUCAULT, Michel: A szexualitás története. Budapest: Atlantisz, 2014, 1–3. köt. 

- FOUCAULT, Michel: Felügyelet és büntetés. Budapest: Gondolta, 1990. 

- HADOT, Pierre: A lélek iskolája. Lelkigyakorlatok és ókori filozófia. Budapest: Kairosz, 2010. 

- VERMES Katalin: A „test-lélek‖ történet: Testértelmezések és sportértelmezések összefüggése.‖ In 

Gyöngy(i)szemek, szerk. Gál Andrea – Dóczi Tamás, Budapest: Testnevelési Egyetem, 2015, 

214–225. 

- CANGUILHEM, Georges: A normális és a kóros, Budapest: Gondolat, 2004. 

- GADAMER, Hans-Georg: The Enigma of Health. Stanford University Press, 1996. 

- HUIZINGA, Johan: Homo ludens. Kísérlet a kultúra játék-elemeinek meghatározására, Szeged: 

Universum, 1990. 

- CAILLOIS, Roger: Man, Play and Games. University of Illinois Press, 2001. 

- REID, Heather L.: Introduction to the Philosophy of Sport. New York: Rowman&Littlefield, 

2012. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sporttörténet Kódja: TE-EBL-TTT-SPT 
TE-EBN-TTT-SPT 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018 11 13 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Szikora Katalin 

Oktató neve:  Dr. Szikora Katalin 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A tantárgy oktatása során - a hallgatók középiskolában szerzett történelmi 

ismereteire alapozva, ezen ismereteket kiszélesítve - a sport társadalom-, gazdaság- 

és politikatörténeti alapozó összefüggéseit mutatjuk be, az új ismereteket az 

általános történelmi fejlődés historikus keretébe ágyazva juttatjuk el - mind 

egyetemes, mind magyar vonatkozásban - az egyetemi hallgatósághoz.            
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A tantárgy oktatása során a következő témakörök kerülnek bemutatásra, elemzésre:           
                                                     
1.Az ókori olimpiák története,                                                                                                                                                                
2.Az európai középkor és a reneszánsz testkultúrája                                                                                                                           
3. A modern sport szülőhazája: Anglia, valamint Thomas Arnold  sportpedagógiai modellje                                                                                                                                            
4. A filantropizmus és az európai nemzeti tornamozgalmak (német, svéd, dán torna- és a Sokol mozgalom)                                                                                                     

5. Az újkori olimpiai mozgalom kialakulása, Pierre de Coubertin jelentősége                                                                     

6. A versenysport és a szabadidősport jellemzői és nemzetközi szervezetei a XX. század első felében                    
7. Testkultúra Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus időszakában                                                                                         
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8. A magyar reformkor testkultúrája                                                                                                                                                     
9. Testnevelés és sport a dualizmus időszakában                                                                                                                           
10 Magyarország bekapcsolódása az olimpiai mozgalomba                                                                                                    
11 Horthy korszak testnevelése és sportja (1920-1944)                                                                                                        
 ellenőrző dolgozat                                     

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való részvétel, félév során 1 ellenőrző dolgozat megírása és (pótlás és javítás esetén) szóbeli vizsga 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

  
1 ellenőrző dolgozat megírása 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

az órákon való 75 %-os részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kun László: Egyetemes testnevelés és sporttörténet Budapest, 1998, Tankönyvkiadó                                                   

Sport, Életmód, Egészség (szerk. Szatmári Zoltán), A sport története, az olimpizmus, 27-118.o.  Akadémiai 

kiadó, 2009                                                                                                                                                                            

Kun László: Sport, szórakozás in: Magyarország a XX. században III. kötet 

http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/401.html                                                

AJÁNLOTT IRODALOM 
 
Takács Ferenc: Az olimpiák kultúrtörténete Bp, 2017   

  

 

 

 



162 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR Szint: 6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Kommunikáció Kódja:  TE-EBN-TTT-KOM 
TE-EBL-TTT-KOM 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. február 17. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  dr. Gál Andrea PhD 

Oktató neve:  Szilágyiné Gáldi Bernadett 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy jellege:  Elmélet 

Gyakorlat:  8 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: (félévi 
lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek az eredményes és hatékony - 
edzői céljaiknak megfelelő - kommunikációra, verbális és nem verbális 
megnyilvánulásaik tudatos szabályozására. Bírjanak fejlett kapcsolatteremtő- és 
együttműködési készséggel, fejlődjön önismeretük, valamint az asszertív 
kommunikáció iránti igényük. Képesek legyenek az edzői szakmán belül 
kommunikátori szerep betöltésére, maguk és mások megnyilvánulásainak 
elemzésére. Rendelkezzenek továbbá prezentációk, interjúk, nyilvános beszédek 
megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint szakmai 
feladataik ellátásához szükséges, igényes íráskészséggel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a megfelelő 
konfliktuskezelési módokat, 

Válasszon az alábbiak közül.  
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rugalmassága, formálhatósága) kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a 
sportban adekvát konfliktuskezelési 
módokról, kommunikációs 
stratégiákról és módszerekről. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Ismeri a testkulturális terület 
specifikus jellemzőit, terminológiáját, 
irányait, kidolgozott határait és a 
rokon szakterületekhez való 
kapcsolódását. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a 
sportolók/rendszeres fizikai aktivitást 
végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi adatfelvételi és 
elemző módszereket. Képes a 
konfliktuskezelési módszerek közötti 
választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer 
megválasztására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges 
életmódról, és annak megőrzéséről. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a 
kommunikációra magyar és idegen 
nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Törekszik arra, hogy a szakmai 
anyagokra vonatkozó szóbeli és 
írásbeli kommunikációja közérthető 
legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 
élethosszig tartó, valamint az élet 
egészére kiterjedő tanulásra való 
törekvés személyiségjegyévé vált. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 

 6-Önállóan gondolja végig a 
testkulturális terület kérdéseit, és 

Válasszon az alábbiak közül.  
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környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

dolgozza ki azokat a meglévő szakmai 
források, ajánlások, evidenciák 
alapján. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul 
mások szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Teljes felelősséget vállal a webes 
térben kifejtett tevékenységéért, az 
etikai normákat fokozottan betartja. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A tantárgy egy általános kommunikációelméleti áttekintés után bemutatja a jó kommunikátorral kapcsolatos 
kritériumokat, az ezek eléréséhez vezető utat - számos pragmatikus feladat keretében  -  fókuszálva az edző asszertív 
kommunikációs készségének a kialakítására.                                                                                                                                       
1. A kommunikációs elméletek, alapfogalmak                                                                                                                                                                    
A kommunikáció pszichológiai modellje és csoportosítási lehetőségei                                                                                                   
2.Verbális kommunikáció                                                                                                                                                                                
Nyelv és szóhasználat, a beszéd szerkezete                                                                                                                                          
Írásbeliség: önéletrajz, motivációs levél, hivatalos levél, internet, közösségi média                                                                                                                                       
3. A verbális és nonverbális kommunikáció kapcsolata                                                                                                                       
Nonverbális jelrendszerek                                                                                                                                                                       
A nonverbális jelek értelmezésének általános szempontjai                                                                                                                      
4. Nonverbális csatornák                                                                                                                                                               
Vokális, mimikai                                                                                                                                                                                        
Mozgásos – akciókommunikáció, térközszabályozás                                                                                                                             
5. A hatékony kommunikáció tényezői                                                                                                                                                
Stílus, szókincs                                                                                                                                                                                           
6. Közszereplés                                                                                                                                                                          
Előadástechnikai- és prezentációs alapismeretek                                                                                                                               
7. Viselkedéskulturális alapismeretek                                                                                                                                                
Illem, etikett, protokoll, szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, összefoglalás                                                                                                                                   
8. ZH                                                                                                                                                                           

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

aktív órai részvétel, beadandók teljesítése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

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

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 aktív órai részvétel, beadandók teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 aktív órai részvétel, beadandók teljesítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája.  Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 
Pease, Allan; Pease, Barbara: A testbeszéd enciklopédiája. Budapest, Park Könyvkiadó, 2013 
Az órák PPT anyaga 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Griffin Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat, Budapest,2001. 
Görög Ibolya: Protokoll az életem. Budapest, Athenaeum, 2006.                                                                                          
Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Budapest, Századvég 
kiadó, 2002. 
Németh Erzsébet: Közszereplés. Budapest, Osiris Kiadó. 2006. 
Pease, Allan: Szó-beszéd: a társalgás művészete. Hétköznapi pszichológia sorozat. Budapest, Park Kiadó, 2007, 2008 
Sille István: Illem, etikett, protokoll. Budapest, Akadémiai Kiadó 2008                                                                                            
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest 2002                                                                                   
Szilágyi Erzsébet, B. Bernát István, Pais Károlyné, Rétfalvi Györgyi, Turi László: Média, kultúra, kommunikáció. 
Budapest, Libri Könyvkiadó, 2012 
Szőke-Milinte Enikő: A kommunikációs kompetencia fejlesztése. Piliscsaba, PPKE BTK, 2005 
Reboul Anne, Moeschler Jacques: A társalgás cselei. Osiris Kiadó. Budapest, 2000. 
Rudas János: Delfi örökösei. Budapest, Dico Kiadó, 2004. 
Rudas János: Javne örökösei. Lélekben Otthon Kiadó, 2009. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Informatika Kódja:  TE-TBN-BKI-INF 
TE-TBL-BKI-INF 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.14. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Katona Péter 

Oktató neve:  Katona Péter, Ungvárai János 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók ismerkedjenek meg és mélyüljenek el azoknak a 

programoknak a használatában, amelyek segítségével meg tudják írni 

és formázni TDK dolgozatukat, szakdolgozatukat, diplomamunkájukat 

illetve bármilyen beadandó dolgozatukat. Emellett szerezzenek 

ismereteket az informatika területén, amelyet munkájuk során az 

adminisztratív teendőik ellátása során hasznosíthatnak. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Informatikai alapfogalmak, a számítástechnika története 
2. Az operációs rendszer 
3. 1. Zárthelyi dolgozat, órai munka I. 
4. A számítógépek felépítése 
5. A számítógépes szövegszerkesztés – Microsoft Word alapismeretek 
6. 2. Zárthelyi dolgozat, órai munka II. 
7. Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató készítés a MS Word 2016 programmal 
8. Körlevélkészítés a MS Word 2016 programmal 
9. 3. Zárthelyi dolgozat, órai munka III. 
10. A számítógépes táblázatkezelés – Microsoft Excel alapismeretek 
11. Rendezés, szűrés, függvények használata, diagramkészítés MS Excel 2016 programmal 
12. 4. Zárthelyi dolgozat, órai munka IV. 
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13. Pót-zárthelyi dolgozat, órai munkák pótlása, konzultáció 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órai munkák hiánytalan elkészítése a 13. hétig, e feltétel nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező (80%) 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Zárthelyi dolgozat a 3., 6., 9. és 12. héten az oktató által meghatározott, a 
félév elején közzétett tananyagból és módon. Az órai munkák elkészítése 
és bemutatása a 13. héten. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A 4 zárthelyi dolgozat teljesítése és az órai munkák bemutatása. 
Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére a 13. 
héten illetve a hallgatókkal egyeztetett pótidőpontban van lehetőség a 
vizsgaidőszak első hetéig. A vizsgaidőszak második hetétől a hallgatók 
kizárólag vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése vagy megtagadása nem 
lehetséges. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy a Zárthelyi dolgozatok számtani közepe alapján, melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 informatika.gtportal.eu 
Órai előadások elérhetőek a Kineziológia Tanszék oktatási segédanyagai közt. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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2.szemeszter 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  ANATÓMIA II. Kódja: TE-EBN-ESO-ANA2  
TE-EBL-ESO-ANA2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.04.16. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Prókai András 

Oktató neve:  Dr. Prókai András, Dr. Faludi Judit, Dr. Pavlik Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Anatómia I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  Anatómiai ismereteket kialakítása az idegrendszer, az endokrin rendszer, az 
érzékszervek ,  a keringési szervek, a légzőrendszer, az emésztőrendszer,és a 
kiválasztó rendszer felépítéséről ,és alapvető működéséről, amelyek alapul 
szolgálnak más természettudományi tárgyak elsajátításához 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
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vezetéselméleti ismeretekről.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az idegrendszer felépítése. 
2. A központi idegrendszer : a gerincvelő, az utóagy,és a középagy anatómiája. 
3. A központi idegrendszer: a köztiagy, az agyféltekék anatómiája az agyvelő burkai, agykamrák. 
4. Az agykéreg szerkezet és működés szerinti tagozódása.  
5. A fel és leszálló pályák. 
6. Az agyidegek és gerincvelői idegek  
7. A vegetatív idegrendszer anatómiája  
8. Az érzékszervek anatómiája 
9. A belső elválasztású mirigyek. 
10. A szív és keringési rendszer. 
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11. A légzőrendszer anatómiája. 
12. Az emésztőrendszer anatómiája. 
13. A kiválasztás szervrendszere. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

A nappali tagozaton a gyakorlati órákon való megjelenés a tanulmányi és 
vizsgaszabályzatban foglaltak szerint. A megengedettnél több hiányzás az 
aláírás megtagadását vonja maga után. A félévben egy alkalommal 
kötelező írásbeli beszámoló (pontos időpontja  és témája a gyakorlatokon 
kerül  kihirdetésre), ennek eredménye  legalább 2-es kell, hogy legyen. Ha 
nem éri el az elégséges eredményt, a félév aláírását nem kapja meg. 
Amennyiben a hallgató nem jelenik meg a dolgozat írásakor és ezt hitelt 
érdemlően igazolta, vagy a dolgozata elégtelenre sikerült, akkor 1 
pótdolgozat írása biztosított. 
A dolgozat pótlása csak az oktató által megjelölt időpontban lehetséges. 
 
A levelező tagozaton nincs ellenőrző dolgozat.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A nappali tagozaton a gyakorlati órákon való megjelenés a tanulmányi és 
vizsgaszabályzatban foglaltak szerint. A megengedettnél több hiányzás az 
aláírás megtagadását vonja maga után. -Az írásbeli beszámoló eredménye 
eléri az elégséges szintet. 
Ha nem, az az aláírás megtagadását jelenti. 
 
A levelező tagozaton az aláírás megszerzésének a feltétele az órákon való 
részvétel a TVSZ szerint.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú skálán történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr Miltényi Márta : A sportmozgások anatómiai alapjai   II. kötet, Plantin-Print Bt , Budapest, 2002      
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Szentágothai–Réthelyi: Funkcionális anatómia II-III.kötet 
    Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994 
Werner Kahle : SH atlasz     Anatómia III. 
    Springer, Budapest, 1996 
Dr Tarsoly Emil (szerk.): Funkcionális anatómia II.kötet   
    HIETE jegyzet, Budapest, 1994 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  BIOKÉMIA Kódja: TE-EBN-ESO-BIK 

TE-EBL-ESO-BIK 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2017.11.30. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  Dr. Szőts Gábor 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  Olyan ismeretek átadása, amelyek lehetővé teszik a biztos eligazodást az 

alapvető kémiai, sejttani, anyagcsere és izom működésbeli folyamatokban. 

Járuljon hozzá a később tanulandó tantárgyak elsajátításához. Alakítson ki 

biológiai, biokémiai szemléletmódot. Biztosítson tájékozottságot a 

természettudományok megismerési módszereiben. Járuljon hozzá az 

egészséges életmódra neveléshez. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 

legújabb eszközeivel és módszereivel 

kapcsolatos információszerzés 

Megfelelő tudással rendelkezik az 

egészséges emberi szervezet alapvető 

testi, lelki működésről és a helytelen 
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rugalmassága, 

formálhatósága) 

forrásait, valamint nagyjából ismeri a 

szerek egészségkárosító hatását. 

életmódból fakadó egészségkárosító 

tényezőkről.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-

általános és terület-

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli 

és írásbeli kommunikációja az általa 

beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 Értéknek tekinti a sportot, az 

egészséges életmódot és életminőséget, 

valamint rendelkezik az 

egészségtudatos ember szemléletével, 

nézeteit sportolói és ismerősi körében 

terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon 

módszereket, amelyekkel szakterületén 

dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak módszertani 

sajátosságait. 

Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a sport, az 

egészségfejlesztés társadalmi 

szerepének, fontosságának 

hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hallgatók ismerjék az alapvető általános kémiai és fizikai-kémiai, biológiai, biokémiai folyamatokat. Ismerjék 

a sejtek morfológiai felépítését, azok szerepét, működését. Legyenek tisztában az enzimek felépítésével, 

szerepével, funkciójával és optimális működésének feltételeivel. Ismerjék meg a szervezetben lezajló 

metabolikus folyamatokat: a szénhidrátok, zsírok, fehérjék lebontásának és felépítésének részleteit, alapelveit. 

Az anyagcsere folyamatok ismerete alapkövetelmény. Legyenek tisztában a folyamatok során kinyerhető 

energia mennyiségi és minőségi viszonyival, tudjanak a hallgatók energiamérleget számolni. Ezeket az 

ismereteket tudják a gyakorlat számára hasznosítható formában alkalmazni. Ismerjék meg az izom felépítését, az 

izom összehúzódás biokémiai alapjait illetve ennek energetika hátterét. Legyenek tisztában a rendszeres fizikai 

terhelés, edzés okozta izom strukturális változások szerepével. 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Félévi követelmények 

Nappali tagozat: rendszeres óralátogatás, a kézzel írt, kidolgozott tételsor bemutatása, ZH-ból legalább kettő elégséges 

(60%) megírása, prezentáció bemutatása és a saját sportági esszé beadása. 

Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának következménye: 

 Az aláírás feltétele: rendszeres óralátogatás, a kézzel írt, kidolgozott tételsor bemutatása és az évközi követelmények 

teljesítése.  

 Évközi zárthelyi: a ZH-ból az elégséges szint elérése (60%).,  

 Követelmény: a ZH-ból átlagosan minimum 60%  

 Prezentáció: Tartalom: 5 pont (min. 3 pont), Előadás:5 pont (min.3 pont); Forma:3 pont (min 2) 

Az évközi beszámolókból így min. 22 pont megszerzése szükséges, ami beleszámít az év végi vizsga eredményébe.  

Levelező tagozat: rendszeres óralátogatás, a kézzel írt, kidolgozott tételsor bemutatása és a saját sportági esszé beadása. 

           A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után! 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 A rendszeres óralátogatás, a tételek kézzel való kidolgozása és bemutatása 

és a sportági esszé beadása.                                                                                                                                             

Nappali tagozaton még a ZH-kból az elégséges szint elérése (60%), 

prezentáció bemutatása 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Nappali tagozaton a rendszeres óralátogatás, a kézzel írt, kidolgozott 

tételsor bemutatása és az évközi követelmények teljesítése. Aki nappali 

tagozaton az évközi ZH-kból nem éri el a 60%-t, annak egyszer a félévet 

követő héten van lehetősége pótolni. A félévi számonkérések és 

bemutatások eredménye beleszámít a vizsga eredményébe. 

Levelező tagozaton a rendszeres óralátogatás, a tételek kézzel való 

kidolgozása és bemutatása és a sportági esszé beadása 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli vagy írásbeli 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Előadások anyaga,  

Dr. Györe Ágota: Biokémia, TF egyetemi jegyzet,  

Dr. Szőts Gábor (Szerk.): Biokémia, TF egyetemi jegyzet,  

Szőts Gábor: A biokémia és sportbiokémia oktatási segédlet, ami a TF honlapon megtalálható.                                                                                                                                                          

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Radák Zsolt: Edzésélettan, 2016, Ádám, Faragó, Machovich, Mandl: Orvosi biokémia, Semmelweis Kiadó, 2016, 

Wildor Hollman: Sportmedizin, Schattauer Kiadó, 2009, Don MacLaren:Biochemistry for Sport and Exercise Matabolism, 

Wiley-Blackwell Kiadó, 2012, Horst de Marées:Sportphysiologie, Sport und Buch Strauss Kiadó 2017, Jürgen 

Weineck:Sportbiologie, Spitta Kiadó 2010, Hermann Heck:Energiestoffwechsel und medizinische Leistungdiagnostik,    

Hofmann-Verlag Schorndorf, 1990, Középiskolai kémia, biológia könyvek, 2016,  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Pedagógia Kódja: TE-EBN-PMT-PED 
TE-EBL-PMT-PED 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Budainé Dr. Csepela Yvette 

Oktató neve:  Budainé Dr. Csepela Yvette 

Előtanulmányi feltételek: NINCS 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A kurzus célja, hogy a hallgatók a tantárgy keretében elsajátítsák mindazon 
nevelésfilozófiai-, neveléstörténeti- és pedagógiai alapismereteket, melyek a 
magyar pedagógusképzésben általában és a testkulturális képzésben különösen 
megkívánnak. Megismerhetik a pedagógia legfontosabb fogalmait, kulcspontjait, 
valamint betekintést nyerhetnek az oktatási-nevelési folyamatok speciális, a 
testkultúrát leginkább érintő kérdéseibe. A félévi munka fókuszában állnak a 
korszerű pedagógiai elvek és módszerek, valamint annak alkalmazása a 
gyakorlatban. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 A választott sportágában képes a 
fogyatékossággal élő versenyzők 
felkészítésére és versenyeztetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
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ismerősi körében terjeszti. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Ókor - folyam menti kultúrák. Egyiptom, Mezopotámia, India és Kína. Az antik görög nevelés: embereszményük, 
értékrendjük, iskolatípusaik. Az ókori rómaiak nevelése: embereszményük, értékrendjük, iskolatípusaik. 

 Középkor: a kereszténység megjelenése és erkölcsi értékrendje, a kora-középkor világlátása, életfelfogása és 
életmódja, gyermekképe és iskolatípusai. Reneszánsz és a humanizmus hatása,nagy humanista gondolkodók a 
nevelésről:Rotterdami Erasmus, Francois Rabelais, és Michel de Montaigne. 

 Újkor: Apáczai Csere János, Comenius. A felvilágosodás nagy gondolkodói: John   Locke, Rousseau, Pestalozzi. 
Pázmány Péter iskolafejlesztései,  

 Mária Terézia és a Ratio Educationis. Tessedik Sámuel tevékenysége, Herbart pedagógiája, Eötvös József 
oktatáspolitikája. 

 A pozitivizmus hatása a pedagógiára – August Comte. Az életfilozófia hatása a pedagógiára – Arthur 
Schopenhauer, Friedrich Nietzsche. Keresztény szociális népnevelési törekvések: Don Bosco. 

 Reformpedagógiai mozgalom – John Dewey, Eduard Claparéde és a gyermektanulmányi irányzat. Maria 
Montessori pedagógiája, a Waldorf-pedagógia.  

 Nagy hazai neveléstudósok és oktatáspolitikusok a Kiegyezés után: Lubrich Ágost, Kármán Mór, Fináczy Ernő, 
Weszely Ödön, Prohászka Lajos, Felméri Lajos, Imre Sándor, Karácsony Sándor, Nagy László, Klebelsberg Kunó. 
Az 1945 utáni változások. 

 Pedagógiai alapfogalmak. A nevelés cél- és feladatrendszere. Érték a nevelésben. Nevelési cél. A nevelési 
koncepciók és irányzatok osztályozási szempontjai: a normatív és értékrelativista, az irányított és szabad, 
valamint az intellektualista és a naturalisztikus alaptípusok általános jellemzői. 

 Néhány konkrét, gyakorlatban is létező irányzat: a neotomizmus, az instrumentalista irányzat, a funkcionális 
nevelés, az önkibontakoztatás-, és a társadalmi partnerviszonyra nevelés koncepciójának alapvető jellemzői 

 Szociális tanulás, szocializáció, szocializációs zavarok. Informális-, nem formális-, formális nevelés. A család: 
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funkciói és életmódja. 

 Az iskolarendszert alakító társadalmi tényezők: a társadalmi rendszer hatása, a termelés műszaki technikai 
színvonala, az iskoláztatási hagyományok szerepe. 

 Iskola és állam: az iskolai autonómia, az állami befolyás módjai, az állami befolyás korlátozása. Az Európai Unió 
emberképének főbb jellemzői. 

 A félév zárása. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az órákon való aktív részvétel,  
2. 1 db házi dolgozat leadása: 
„Meghatározó pedagógiai élményeim” címmel (min. 3 gépelt oldal, max. 12-es betű, sorkizárt szerkesztés) leadási 
határideje 6. oktatási hét 
3. 1 ZH legalább 51 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után) 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: az órák max. 20%-a 
levelező munkarendben az órák max. 25 %-a 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A beadandó feladat időre történő elkészítése és a ZH sikeres teljesítése. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, 
következményei: 
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. 
 
Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
 
Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a 
bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje: 
Ellenőrző dolgozat a 7. héten az oktató által meghatározott, a félév elején           
közzétett tananyagból és módon. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Pukánszky Béla – Németh András (1997): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 

 Németh András - Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó. Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 

 Bábosik István - Borosán Lívia - Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária - Schaffhauser Franz (2011): Pedagógia az 
iskolában. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest 

 Bábosik István (szerk.) (2011): Pedagógia és személyiségfejlesztés. OKKER Zrt. Budapest 

 Hamar Pál (2016): A testnevelés tantervelmélete. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest 

 Hamar Pál (szerk.) (2016): A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest 

 Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla (2005): Neveléstörténet. Osiris Kiadó. Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Pszichológia Kódja:  TE-EBN-PSZ-PSZ 
TE-EBL-PSZ-PSZ 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 09. 24. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:  Dr. Gyömbér Noémi 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  12 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók pszichológiai kulturáltságához, illetve a szakma műveléséhez 
szükséges alapvető általános-, személyiség- és szociálpszichológiai ismeretek 
bemutatása fogalmak, elméletek, irányzatok és technikák megismertetése. Az 
általános lélektan alapfokú tanulmányozása érthetőbbé teszi a tapasztalaton 
alapuló emberi viselkedésformákat, ugyanakkor segítséget ad a belső lelki világ, 
attitűdök és reakciók értelmezésére. Segít mérlegelni sok, a pszichológia nevében 
megfogalmazott állítást. A sportszakmai tevékenységhez szorosan kapcsolódó, 
annak során felmerülő feladatok pszichológiai vonatkozásainak áttekintése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 

Megfelelő tudással rendelkezik az 
egészséges emberi szervezet alapvető 
testi, lelki működésről és a helytelen 
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vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről.  

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 
élethosszig tartó, valamint az élet 
egészére kiterjedő tanulásra való törekvés 
személyiségjegyévé vált. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
ezeket kezdeményezi is magyar és idegen 
nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
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sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

környezetét. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
 
 

1. A pszichológia tárgya, feladata és területei.  
2. Nézőpontok, irányzatok és ezek kapcsolatai a pszichológiában 
3. A pszichológia módszerei: kísérlet, korrelációs módszer, tesztek, megfigyelés, kérdőíves 

eljárások 
4. Érzékelés, észlelés. Lokalizáció. Mozgásészlelés. Felismerés. Perceptuális konstanciák és 

fejlődés.  
5. A tanulás pszichológiája. Klasszikus és operáns kondícionálás. Komplex tanulás. 
6. Tudatlélektan, addiktív viselkedéslélektan, alvás pszichológiája, módosult tudatállapot.  
7. Emlékezés. Rövid és hosszútávú memória. Kódolás, előhívás, tárolás, felejtés. Az 

emlékezet fejlesztése, konstruktív emlékezet. 
8. Gondolkodás, fogalmak kategorizáció. Döntéshozatal. Problémamegoldás és 

kreativitás. 
9. Motiváció. Önfenntartási motívumok, homeosztázis. Kiváncsiság. 

Teljesítménymotiváció. 
10. Érzelmek. Érzelmek összetevői. Arousal és az érzelmek. Kogníció és az érzelmek.  
11. Érzelemkifejezés. Agresszió, mint érzelmi reakció. 
12. A személyiség elmélete és mérése. Megközelítések: típustan, vonáselmélet, 

pszichoanalitikus, fenomenológiai.  
13. Személyiségfejlődés alapjai.  Személyiségvizsgáló módszerek.  
14. Stressz és egészség. Patológiás stressz. Fóbiák. 
15. Szociális vélekedés és attitűdök. Sémák és sztereotípiák.  
16. Attribúció. Személyközi vonzalom. Testbeszéd. 
17. Társas kölcsönhatások és társas befolyásolás.  
18. Társas facilitáció. Konformitás. Kollektív döntéshozatal. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív órai részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 aláírás megszerzése, írásbeli vizsga 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 óralátogatás, a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli vizsga, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik  
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Atkinson R.L., Atkinson R.C., Schmidt E.E., Bem D.J.: Pszichológia (2.kiadás) Osiris Kiadó, Budapest, 2001: 
1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,17,18.fejezet 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Keményné dr. Pálffy K.: Alapozó pszichológia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006 
Séra L.: Általános Pszichológia, Comenius Bt., Pécs, 2001 
Séllei B., Takács I. (szerk): Pszichológia a gyakorlatban, Typotex, Budapest, 2014 
N.Kollár K., Szabó É.: Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest, 2004 
Forgách J.: A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat, Budapest, 1993 
Zimbardo, Johnson és McCain: Pszichológia mindenkinek 1.,2.,3. 4.), Libri Kiadó, Budapest, 2017 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Sportági elmélet és gyakorlat II. 
- Aerobik 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.01 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsa 

Oktató neve:  Katus Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig, kiegészítve főleg a csoportos órákon résztvevő szabadidőben 

sportolók foglalkoztatásával. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
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működését. és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
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jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Általános testkulturális ismeretek, válaszok tévhitekre, közhiedelmekre. 
A fitneszaerobik története, mozgásanyagának, különböző óratípusainak általános ismerete.  
A fitneszaerobik órán használt zene sajátosságainak áttekintése, a zenei ismeretek bővítése. A ritmusérzékelés, 

visszaadás, tartás, önálló ritmusalkotás speciális gyakorlatai, testrészenkénti izolált alkalmazása. 

A fitneszaerobikban használt zene sajátosságainak áttekintése, készítésének alapismeretei számítógépes szoftver 

segítségével. 

Az alap aerobik óra részeinek oktatás-módszertani ismeretei. 
A bemelegítés részletesebb tárgyalása, különböző típusú órák bemelegítésének módszertana életkornak, és edzéskornak 

megfelelő bemelegítés variációk. 
Az alapóra aerobik szakaszának részei, mozgásanyaga, low és high impact alaplépések. 
Az alapóra és az aerobik szakaszra (haranggörbe) jellemző intenzitás görbe értelmezése. Pulzusmérés fogalmai, 

módszerei és jelentősége a fitneszaerobikban. Az intenzitáscsökkentés, fokozás módszerei az elméletben, és 

gyakorlatban. 
Az aerobik szakaszra jellemző oktatás-módszertan. Koreográfiaépítés speciális, a fitneszaerobikra jellemző módszertana. 

A verbális és non-verbális kommunikáció gyakorlati alkalmazása. 
Az emberi test nagyobb izomcsoportjainak funkcionális anatómiai ismereteinek áttekintése, gyakorlati aspektusai. 
Az erősítő-tónusfokozó órarész felépítése, szabályai, módszertani ismeretei, mozgásanyaga. 
Az erősítő-tónusfokozó órarész hatékonyságát növelő eszközök megismerése, használatuk elsajátítása. 
A nyújtás fajtái, az ízületi mozgékonysággal és a nyújtással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. 
A fitneszaerobik órán alkalmazható relaxációs módszerek.  A levezetés, nyújtás, relaxáció ismereteinek bővítése, 

gyakorlati alkalmazásuk pontosítása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, gyakorlati-írásbeli felmérés, az órákon való 

aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása, a gyakorlati 

anyag bemutatása. A feltételek részleges vagy teljes nem teljesítése 

az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F. I.G. 

Tihanyiné dr. Hős Ágnes: Az aerobik elmélete és gyakorlata TF, Budapest 1995 

Dr. Szécsényi József: Streching, TF, Budapest, 1992 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Karácsony, I., Katus, T., Juhász, J., Paczolay, Gy., Petrik, Á., Pfeifer, F.: A Magyar Torna Szövetség 125 éve, Magyar 

Torna Szövetség, Budapest, 2010 

Sölveborn, S.A.: Ez a streching, TF Könyvtár (FK 10847) 

Beaulieu, John E.: Stretching for all sports, TF Könyvtár (8-1/5722) 

Szécsényiné dr. Fekete Irén: Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1983 

Szécsényiné dr. Fekete Irén: Az új aerobik, Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984 

Hamza István: A torna, erő, bátorság, harmónia, Budapest Útmutató Kiadó, 1998 

Bejek, K., Hamar, P.:Torna ABC, Okker Kiadó, Budapest, p. 316.,1997 

Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1X1, Budapest, 2000. 

Kalmár, Zs.: Nemzetközi sportszakember képzés a tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p., 2007 

Karácsony, I.: Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest, 1989 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 

három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával I. Magyar Edző, 4. 26-30., 2005 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 

három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával II. Magyar Edző, 1. 27-33., 2006 

Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István: Tornáról színesen, Budapest,1996 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat II. 
Akrobatikus Rock’n’Roll 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Kis Katalin 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat I.  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal az akrobatikus RR oktatásának alapjait, mélységeit. 
Ismeretek biztosítása az edzői munka ellátásához: 

- Szaknyelvi ismeretek. 
- Sportágspecifikus szabályok ismerete. 
- A félév során oktatásra kerülő Akrobatikus RR elemek technikai 

végrehajtására vonatkozó követelmények ismerete. 
- A feldolgozott mozgásanyag alapvető oktatás-módszertani ismeretei. 
- A tanult elemek gyakorlati végrehajtása. 

 
Kreatív oktatói szemlélet igényének felkeltése az Akrobatikus RR edzéseken. Saját 
oktatói stílus és módszerek kialakítása a tapasztalatok és tanult anyagok 
felhasználásával. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
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munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

5. Konzultációs hét 
 

Balesetvédelmi ismeretek. 
A félévi követelmények ismertetése. 
A MTASZ felépítése 
Versenynaptár 
Versenykategóriák ismertetése. 
Speciális sportági képesség fejlesztési módszerek 
Táncos mozgásfejlesztés az óvodában mozgásos játékok segítségével. Az ugróiskola 
Páros táncos elemek szabályai, oktatásának módszertana. 
Akrobatikus elemek rávezető gyakorlatai (kezdő, haladó szint – SL4)  
 

6. Konzultációs hét 
 

Páros táncelemek oktatása (kezdő szint): RR táncelemek és Kontakt táncelemek (DG3) 
Statikus és dinamikus erő és egyensúlyelemek elemek 
Zeneválasztás, zene 
SL4 elemek – elmélet és gyakorlat 
 

7. Konzultációs hét 
 

A zeneelméleti ismeretek alapvető szerepe 
Formációk (kezdő szint): ’linedance’, alakzatváltás, szinkron  
Koreográfia készítés elmélete és gyakorlata (párosok) 
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Tánc és akrobatika kötési lehetőségek (kezdő szint)  
SL4 elemek – elmélet és gyakorlat – akrobatikus elemek szerepe a serdülő kategóriában 
 

8. Konzultációs hét 
 

SL4 elemek – elmélet és gyakorlat  
Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása  
Értékelés 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
 
Írásbeli témakörök:  

1. A MTASZ felépítése 
2. Versenynaptár 
3. Versenykategóriák ismertetése. 
4. Zeneelméleti alapok, zeneválasztás 

 
Gyakorlati számonkérés: 

5. Speciális sportági képesség fejlesztési módszerek 
6. Páros táncos elemek  
7. Akrobatikus elemek rávezető gyakorlatai  
8. SL4 elemek  
9. Formációk (kezdő szint) 

 
 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség. 

 A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 

 1 db akrobatikus RR táncverseny látogatása. 

 Gyakorlati követelmények bemutatása 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Félévi követelmények teljesítése.  
Pótlás: TVSZ szerint 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása, oktatási gyakorlat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

5.  Mády Ferenc: Egészségről táncosoknak. Budapest, Planétás - MTF, cop. 1998  
6. Szécsényiné Fekete Irén: Művészi gimnasztika táncosoknak. Bp. Planétás, 1999 
7. Berczik Sára: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika - módszertani útmutató a 3-10 éves 

korosztály testi neveléséhez. Budapest, Művelődési és Közokt. Min. 1992 
8. Berczik Sára: A gyermek harmóniája - Berczik Sára esztétikus testképző módszere, Budapest, Sport, 

1990 

AJÁNLOTT IRODALOM 

20.   Az Állami Artistaképző Intézet (szakközépiskola és szakiskola) nevelési és pedagógiai programja. Budapest, 
Állami Artistaképző Intézet, 2004 

21. Dr. Ángyán Lajos: Sportélettani alapismeretek. Duplex-Rota Kft., Pécs 1993 
22. Bejek K.- Hamar P.: Torna ABC. OKKER Kiadó, Bp 1997 
23. Derzsy B.: A gimnasztika alapjai. Fit-Forma Welness Kft., Bp. 2006 
24. Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998 
25. Dr. Frenkl Róbert: Anatómiai és Sportegészségtani Ismeretek. OTSH jegyzet, Bp. 1993 
26. Hamar P. - Szakály E.: Minitrampolin ugrások-ugrásbemutatók. TF, Bp. 2003 
27. Hamza I.-Karácsony I.-Molnár F.-Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1x1. Hamza István, Bp. 2000 
28. Jeszenszky Endre: Balett + Jazztánc. Aesculart, Bp. 1995 
29. Jeszenszky Endre: Balett ± Dzsessz-tánc zsebszótár. Aesculart, Bp.  
30. Karácsony I.-Hamza I.-Keleti J.: Torna A-tól Z-ig. Hamza István, Bp. 1999 
31. Kerezsi E.: Torna I. Mozgásos elemek szakkifejezései. MTE, Bp. 1992 
32. Metzing M.: Gimnasztika. TF Továbbképző Intézet, Bp. 2006 
33. Németh András: Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpedagógusok számára. Budapest, 

Planétás : MTF, cop. 1997 
34. Ozsváth K. (szerk.): Gimnasztika-torna módszertan tanítóknak. BTF jegyzet, Bp. 2001 
35. Steuer, Wolfgang: Rock’n’Roll. Planétás kiadó, Bp. 2001  
36. Szakál A. – Kis K.: Akrobatikus Rock’n’Roll figurakatalógus. MTÁSZ jegyzet, Bp. 2007 
37. Szécsényiné F. I.: Ritmikus gimnasztika. JEL Kiadó, Bp. 2007 
38. Szécsényiné F. I.: RSG. Mozgás, szépség, harmónia. Sport, Bp. 1986 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 2. / 
Asztalitenisz 

Kódja: TE-EBL-SPJ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. augusztus 16. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Karsai Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 1. / Asztalitenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A sportág technikai alapjainak és játékszabályainak megismertetése.  

A technikai elemek felnőtt, iskolai sportköri és egyesületi feldolgozásának 

megismertetése.  

Különböző játékszintek, nemzetközi trendek. 

Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és elsősegély-
nyújtási alapvető szabályokat és 
eljárásokat.  
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szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési módszereit. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és élettani, 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 
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körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések alapján 
történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
 

1. Technikai elemek fejlődése, a pörgetés, mint a fejlődés mozgatórugója.          Elmélet 2 óra 

2. Mozgás koordináció, állóképesség, ügyesség, koncentráció.                             Elmélet 2 óra 

3. Lábmunka és jelentősége, fajtái a mai asztaliteniszben.                                Elmélet 2 óra 

4. Kondíció edzés az asztaliteniszben.                                                             Elmélet 2 óra 

 A tananyag ütemezése gyakorlat (16 óra) 

 

1. Tenyeres pörgetés kivitelezése és fajtái.                                                   Gyakorlat 2 óra 

2. Tenyeres pörgetés kezelése különböző gyakorlatokon keresztül.               Gyakorlat 2 óra 

3. Tenyeres pörgetés összekötése más technikai elemekkel.                          Gyakorlat 2 óra 

4. Fonák pörgetés kivitelezése és fajtái.                                                         Gyakorlat 2 óra 

5. Fonák pörgetés kezelés különböző gyakorlatokon keresztül.                      Gyakorlat 2 óra 

6. Fonák pörgetés a különböző játékszituációkban, korrekció, helyes technika. Gyakorlat 2 

óra 

7. Fonák pörgetés összekötése más technikai elemekkel.                                 Gyakorlat 2 óra 

8. Játék stílusok és alkalmazásai újfajta modern elemekkel kiegészülve.          Gyakorlat 2 óra 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. gyakorlati bemutatás, egyénekre szabott írásbeli 

feladat. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak szerint. 
Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

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 félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati 

bemutatás (edzésvezetés), szóbeli vizsga. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak szerint.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás  

megtagadását vonja maga után, edzéslátogatás a kiadott  

feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A 4. héten edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók 

a félév gyakorlati ismereteit. Ez beszámít a kollokvium 

érdemjegyébe. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Wolfgang Friedrich und Frank Fürste: 

Tischtennis - verstehen - lernen - spielen 

MOATSZ szaklapok 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Ormai László: A korszerű asztalitenisz 

DTTB Tischtennis 

Internet Google asztalitenisz 

You Tube asztalitenisz 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat II. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Gyimes Zsolt 

Oktató neve:  Az atlétika tanszék oktatói 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Az atlétika elmélete és gyakorlata tantárgy három éve, hat féléve alatt az edzői 
szakos hallgatók ismerjék meg a különböző korosztályok edzés módszertanát, az 
egyes versenyszámok modell technikáját.  A hallgatók váljanak képessé – a 
különböző korosztályok edzéseinek levezetésére.  Az 2. félévben sajátítsák el a 
sportágunk alapjait, a futó szakág versenyszámainak oktatás módszertanát a 
sprintfutástól a közép-, hosszú távfutáson át a gát és akadályfutásig. 
Ismerkedjenek meg a gyaloglás alapjaival, modell technikájával és oktatás 
módszertanával, továbbá az új versenyrendszerével és szabályaival. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
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rugalmassága, formálhatósága) képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hallgatók, a leendő edzők ismerjék meg az atlétika futó és a gyalogló szakágának nemzetközi stílustörténetét. 
Legyenek tisztába a nemzetközi és a hazai, atlétika fejlődésében meghatározó szerepet játszó egyéniségek szerepével. 
Ismerjék a szakágak különböző alap és modell technikáit és az egyes versenyszámok szabályainak a taktikára és az edzés 
módszereket befolyásoló hatásait. Legyenek tisztában a sportág űzéséhez szükséges atlétikus képesség fejlesztő 
gyakorlatokkal, nyerjenek betekintést az atlétika versenyszámaiba  a futó versenyszámok elsajátításával ismerjék meg 
annak dinamikai elemeit, oktatás módszertanát. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel a gyakorlati órákon. A mozgás és teljesítmény szintek bemutatása a futás tesztgyakorlataiból. Ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése. 
MEFOB-on vagy más egyeztetett  atlétikai versenyen való részvétel versenyzőként vagy szervezőként. 
Egy 5-8 perces oktató film készítése futóiskola gyakorlatokkal általános iskolások közreműködésével. 
Rendszeres atlétikai edzésen való részvétel a TFSE-ben vagy saját szakosztályban a tanszék által jóváhagyott edző 
irányításával. 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

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

Félévi követelmények   mint fent 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel az órákon, a félév során megadott témákban házi dolgozat  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Oros F. (2005), Az atlétika versenyszámok technikája FUTÁSOK és gyaloglás, SE-TSK, Bp. 
Koltai J. – Takács L. (szerk.): (1993), Az atlétika oktatása, TF, Bp. 
Koltai J. – Oros F. (szerk.): (2004), Az atlétika oktatása, SE-TSK, Bp.  
Szalma L. (szerk.), (2010), Kondicionális képességfejlesztés, SE-TSK, Bp. 
Atlétikai versenyszabályok: (2016), MASZ, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Szalma L. – Török F. (2015), Alkotó évtizedek a TF atlétikája 1925-2015, Bp. TE 
Krasovec F. – Takács L., (1997), 100 év atlétika, MASZ, Bp. 
Fejes Z., (1978), Korszerű edzés az atlétikában Bp. 
Szekeres S., (1982), Fiatal atléták edzése, MASZ, Bp. 
Thor Gotaas (2016), A futás világraszóló története, Typotex EK Kft. 
McDouglas C.,(2018), Futni születtünk, Park Könyvkiadó, Bp.  
Miltényi M. – Montspart S., (1990) A futás csodálatos világa, Sport, Budapest 
Cseresznyés F. – Kertész T. (2015) Sportlétra, OOK-Press Kft, Veszprém 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat II.  

BIRKÓZÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-14 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Farkas Gábor, Dr. Barna Tibor 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I.   

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült birkózó szakemberek kibocsátása, akik a birkózás 
mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, és olyan versenyzőket nevelni, akik 
nemzetközi szinten is jó eredményekre képesek. A mozgás oktatásához, a 
versenyzők felkészítéséhez, a sportegyesületi munkához, a sportág elméleti 
műveléséhez rendelkeznek szükséges gyakorlati, és szaktudományi ismeretekkel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit.  
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 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Elmélet: Az edzésterhelés elméleti kérdései. Egyszeri és sorozatos terhelések.  A fáradtság, a fájdalom, 

és edzés monotónia. A túledzés.  A kondicionális képességek értelmezése. Jelentőségük, összefüggésük, 

és fejlesztésük módszerei.  Az erő fejlesztésének általános edzéselvei, módszerei, és megjelenése a 

birkózásban.  

 Gyakorlat: Kötöttfogású birkózás – Hónalj –felkarfogás, megfogások elérésének módjai, mozgás a 

szőnyegen, tolások, húzások.  Támadótechnikák hónalj-felkarfogásból. Védekezés, és kontratechnikák.  

Páros hónaljfogás. Megfogás elérése, helyezkedés. Támadó és védekező technikák.  Keresztfogás. 
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Megfogás elérése, helyezkedés. Támadó, és védekező technikák. 

 Elmélet: Állóképesség. Megjelenési formái birkózásban. Az általános és speciális birkózó állóképesség 

fejlesztésének általános elvei.  Állóképesség. Aerob, anaerob laktacid, és alaktacid képességek 

fejlesztése birkózásban.  Erő-állóképesség megjelenési formái, és jelentősége a birkózásban. 

Fejlesztésének lehetőségei, és módszerei.  Gyorsasági erő-állóképesség megjelenési formái, és 

jelentősége a birkózásban. Fejlesztésének lehetőségei, és módszerei. 

 Gyakorlat: Kötöttfogású birkózás – Védekezési alternatívák parter helyzetből. Elmozgások, 

fogásbontás, helyezkedés.  Kötöttfogású birkózás – Húzások, kiülések, felülkerekedések parter 

helyzetben. Karfelszedések, karrátolások és kombinációi parter helyzetben.  Bebillentések, és 

átfordítások parter helyzetben. 

 Elmélet: A hajlékonyság jelentősége a birkózásban, fejlesztésének szenzibilis fázisai. A passzív, és 

aktív hajlékonyság meghatározása.  A hajlékonyság fejlesztésének lehetőségei, és gyakorlati módszerei.  

A koordinációs képességek értelmezése.  A koordinációs képességek élettani, és pszichológiai alapjai.  

Ügyesség példái a birkózásban. 

 Gyakorlat: Kötöttfogású birkózás – Felfordítások, és kombinációi. Védekezés, kontratechnikák.  

Fejlefogás parter helyzetből. Mögé kerülések, átfordítások.  Fejlefogás, átemelések parter helyzetből, 

védekezés, kontra technikák.  Hátsó-alsó kiemelések, emelések oldalról, és kombinációi.  Fordított 

emelések, és kobinációi. Védekezés, kontratámadás. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Szakcikk fordítása 
Szóbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező - a 

feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Dr. Barna Tibor(1989): Birkózás. Jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp. p.225. 

2. Dr. Barna Tibor(2006): Játék a birkózás. TF könyvkiadó p.250 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Shozo Sasahara(1984): Fundamentals os Scientific Wrestling p.192. 
2. Dr. Fodor Tamás(1991): Az állóképesség fejlesztése birkózásban. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat II. 
Evezés 

Kódja: TE-EBL-USZ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Ficsor László 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I.  evezés 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Az evezés sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. Az evezősmozgás elsajátításának, oktatásának, hibajavításának 
módozatai. A csapatösszeállítás szempontrendszere. Edzésvezetés biztonsági 
előírásai. Az evezősök energianyerésének megismerése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Az evezős oktatás feltétel rendszere. E 

 Hajók, és evezős eszközök mozgatása, vezényszavak. GY 

 A vízi közlekedés szabályai. Biztonsági szabályok edzéseken. E 

 Az evezés oktatásának módszerei szárazon. GY 

 Az evezés oktatásának módszerei vízen. GY 

 A helyes mozgástechnika elsajátításának jelentősége. GY 

 Technikai hibák javításának módszertana. GY 

 Az evezős technika teljesítmény meghatározó jelentősége. GY 

 A csapatösszeállítás szempontjai. GY 

 Az evezősök energia nyerése. E 
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 Az evezés oktatás specifikumai. Ismétlések. GY 

 Összefoglaló, ellenőrzés, esszé, és írásbeli teszt formában. E 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

 Evezős edzések látogatása. 

 1 házi dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 4 K hét  alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, valamint egy házi 
dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Fáth András, Az evezés módszertana;  
Szabó Károly, Az evezés edzéselmélete és módszertana; 

AJÁNLOTT IRODALOM 

FISA edzésmódszertani anyagok, (Coaching Manual Level III) 
NFM hajózási szabályzat,  
Pereházi P. – Balázs L. Kézikönyv vízitúrák levezetéséhez.  
Ausztrál evezős oktatófilm I.-II. 
Ficsor László, Evezés módszertani segédanyag. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat II. 

(gyorskorcsolya) 

Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 201910.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Telegdi Attila 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. (gyorskorcsolya) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a gyorskorcsolya sportágak történetét, hazai 

és nemzetközi vonatkozású eredményeit, versenyrendszerét. Ismerjék meg 

az alapvető versenyszabályokat, korosztályos versenyrendszereket és azok 

sajátosságait. Ismerkedjenek meg az LTAD és a MKHFP alapelveivel a 

gyorskorcsolya sportágak vonatkozásában fókuszban az utánpótlásnevelés. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
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maximálisan alárendel.  

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
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tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Elmélet: A Hosszútávú sportágfejlesztési Program a gyorskorcsolyázásban. A hosszútávú sportolófejlesztési 

programot befolyásoló tényezők. Fizikai műveltség jelentősége a gyorskorcsolyázó spotágakban. Fejlettségi 

életkor. Szenzitív időszakok, fejlesztési szakaszok. 

Gyakorlat: Az „aktív kezdet‖ gyakorlat anyaga, a képességfejlesztések szárazföldi (görkorcsolya, egyéb 

mozgásformák) és jeges gyakorlat anyaga. (főképp koordináció fejlesztés). Gyakorlati oktatás végzése, egyéni 

és csoportos oktatás levezetése. 

Elmélet: Korcsolyázás alapjai, a korcsolyázás tanulása (LTAD szerint) tanmenet. Korcsolyaedzés tanulása, a 

gyorskorcsolyázás oktatása (LTAD szerint) tanmenet. 

Gyakorlat: Az „aktív kezdet‖ gyakorlat anyaga, a képességfejlesztések szárazföldi (görkorcsolya, egyéb 

mozgásformák) és jeges gyakorlat anyaga (kiváltképp koordináció fejlesztés). Gyakorlati oktatás végzése, 

egyéni és csoportos oktatás levezetése, koordinációs mérési technikák eszközei, módszerei, gyakorlata. 

Szárazon és jégen végezhető fejlesztő játékok. 
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Elmélet: Gyorskorcsolyaedzés a versenyzésért (LTAD szerint) tanmenet. Az egyes versenytávok technikájának 

oktatása (módszertan). Gyorskorcsolyaedzés a győzelemért (LTAD szerint) tanmenet. 

Gyakorlat: Az „aktív kezdet‖ gyakorlat anyaga, a képességfejlesztések szárazföldi (görkorcsolya, egyéb 

mozgásformák) és jeges gyakorlat anyaga (kiváltképp koordináció fejlesztés). Gyakorlati oktatás végzése, 

egyéni és csoportos oktatás levezetése, koordinációs mérési technikák eszközei, módszerei, gyakorlata. 

Szárazon és jégen végezhető fejlesztő játékok. 

 

 

Elmélet: Mozgás és koordinációs fejlesztés gyakorlatai. Erőfejlesztés a gyorskorcsolyázásban. 

Gyakorlat: Az „korcsolyázás alapjai‖ gyakorlat anyagának motoros képességeinek mérése, elemzése. 

Gyakorlati oktatás végzése, egyéni és csoportos oktatás levezetése, koordinációs mérési technikák eszközei, 

módszerei, gyakorlata. Szárazon és jégen végezhető fejlesztő játékok. Erőfejlesztő gyakorlatok mozgás anyaga 

a különböző életkorokban. 

 

 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz 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) 

 Az órákon való aktív részvétel. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órákon. Hiányzás mértéke a TVSZ szerint. 

 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon a vizsgaidőszak ideje alatt, szóbeli 

vizsga szintén a félév végén. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

A Hosszú Távú Korcsolya Fejlesztési Program (MOKSZ) 

A Hosszú Távú Sportolófejlesztési Program (MOB) 

Canadian Sport for Life-LTAD 2.0  
(http:/canadiansportforlife.ca/sites/default/files/user_files/files/CS4L%202_0%20EN_april16_ 

webpdf.pdf) 

SpeedSkatingCanada’s Long-Term AthleteDevelopmentPlan 

(http:/www.speedskating.ca/about/skater-development/the-ltpad-model) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Harsányi L.(2000): Edzéstudomány I-II.Dialog Campus Kiadó, Pécs. 

Király T.,SzakályZs. (2011): Mozgásfejlődés és motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban. Dialog 

Campus Kiadó, Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat II. 
(jégkorong) 

Kódja: TE-EBL-EMK-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. (jégkorong) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók sajátítsák el a jégkorongozásban alkalmazott technikai elemek 
rendszerezését, ismerjék meg a játékosok és a kapus védő technikai 
elemeinek végrehajtását és alkalmazásának a lehetőségeit általában és 
poszt specifikusan. Ismerjék meg az MJSZ felépítést és működését. 
Kapjanak tájékoztatást az aktuális versenyrendszerekről, versenykiírásról. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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rehabilitációs folyam 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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• A félév követelményeinek ismertetése.  
• Védekezést előkészítő testnevelési játékok szárazon és jégen.  
• Védő alaphelyzet, védő alapmozgások. 
• Testtel való játék.  
• A korong megszerzésére irányuló tevékenységek különböző játékhelyzetekben: a halászás, a bot 
felütése/felemelése, a korong kiszúrása/elütése.  
• Blokkolás ütővel, testtel.  
• Két védő közös tevékenysége: átadás – átvétel, területváltás, emberváltás. 
• Védekezés különböző poszton játszó támadóval szemben.  
• A kapus technikai elemeinek felosztása.  
• A kapus alaphelyzete, mozgása. 
• A lövésfajták védése. 
• Takarásban védés.  
• A szólólövések védése.  
• A kapus és a védők kapcsolata különböző játékhelyzetekben.  
• A kapus szerepe a gyorsindításban.  
• A kapus lekorcsolyázása hátrányos helyzetben. 
• Az MJSZ felépítése és működése.  
• Az aktuális versenyrendszerek és a versenykiírás.  
• Az MJSZ serdülő tehetséggondozó program versenynaptára, programja. 
• Az ifi válogatottak versenynaptára, programja. 
• A junior válogatottak versenynaptára, programja. 
• Gyakorlati bemutatás.  
• ZH. 
• A félévi beadandók ellenőrzése, összefoglalás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel.  Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a 
szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt védő és kapus technikai elemekből. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák 
minimum 50%-án történő aktív részvétel.  Írásbeli és/vagy szóbeli 
számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt védő és kapus technikai elemekből. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 75%-án, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. A házi 
dolgozat két részből áll:  
• egy Ifjúsági mérkőzés megtekintése élőben és arról jegyzőkönyv 
készítése egy kiválasztott védő poszt technikai elemeinek jellemzéséről. A 
jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, vagy az edző vagy egy 
hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell.  
• Egy Ifjúsági mérkőzés felvételről történő megtekintése és 
elemzése a kapus védési technikák előfordulásáról és sikerességéről.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Ellenőrzés a 4. konzultációs héten, az oktató által meghatározott, a félév 
elején   
            közzétett tananyagból és módon. A gyakorlati követelmények 
teljesítése 
bemutatással történik. Minden feladatot a hallgató 3x mutathat be, a 
legjobb kísérlet számít. 
 
A bemutatási anyag:     
1. 1-1 védekezés gap kontrollal.  
2. Elzárás – leválás elleni védekezés, váltással.  
A bemutatás a 4. konzultációs héten történik a félév elején megadott 
tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Géczi Gábor (2012): A jégkorongozás alapjai. MJSZ 

Dr. Géczi Gábor: Hokimágia DVD 3., 4. rész (2007) MJSZ. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
http://www.usahockeygoaltending.com/ 
http://www.usahockey.com/page/show/893675-checking-materials 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: 
Sportági elmélet és gyakorlat II. 

JUDO 
Kódja: 

TE-EBL-KUZ-
SEGY2 

Tantárgy kreditértéke: 6 kredit 
Készítés 
dátuma: 

2019 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése: BA Edző 

Képzés munkarendje: Levelező 
Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve: 
Dr. Németh Endre 

Horváth Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. JUDO 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

2. félév 
Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: 

Elmélet: 
8 

Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 
Gyakorlat: 

16 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy 
Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és 
bemutatás 

A tantárgy célja: 

Olyan felsőfokon felkészült szakemberek kibocsátása, akik a judo 

mozgásanyagot képesek magas szinten oktatni az óvodáskortól a 

világklasszis versenyzők szintjéig bezárólag. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és 
sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Ismeri a tehetséggondozás 
elméleteit és annak 
gyakorlati 
megvalósíthatóságának 
módjait. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez 
kapcsolódó módszereket, 
technikákat. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, 
melyet a sportolók 
egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások 
vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes sportágfejlesztő 
tevékenységre, melyet 
folyamatosan vagy 
projektszerű 
munkavégzésben valósít 
meg. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók 
kiválasztására, magas szintű 
felkészítésére, 
versenyeztetésére. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

 Képes a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók 
egészségének megtartása 
mellett. 

Attitűdök (érzelmi és 
értékelő 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 

 Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasági, 
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viszonyulások, 
megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

megszilárdítására. kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, 
saját erejétől függően 
próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a 
gyermeki és bármely életkori 
emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális 
területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a 
saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről 
koherens egyéni álláspontot 
alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint 
alakítja környezetét.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play 
szellemében és értékeit 
közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad 
teljes környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív 
együttműködés kialakítására 
törekszik a testkulturális 
területen működő 
szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései 
során tudatosan képviseli 
azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Az eséstechnikák oktatása (Ukemi). 

Az esések oktatásának alapelvei. 

 Ushiro ukemi, Mae ukemi, Yoko ukemi, Maemawari ukemi, Ushiromawari ukemi, 

Zuhanások 

Az esések értékelésének technikai szempontjai az oktatásban és a vizsgáztatásban 

Oktatástechnikai segédeszközök alkalmazása az esések alkalmazásában 

2. Bemelegítés a judóban. Élettani háttér. 

A hagyományos bemelegítés (taiso nippon), a japán gimnasztika. 

Bemelegítés nyújtással. 

Bemelegítés földharccal (Geesink módszer). 

3. A klasszikus kodokan judo technikák módszertani kérdései. 

Mozgás a szőnyegen, fordulómozgások. 

 Ayumiashi, Tsugiashi, Taisabaki 

Dobás előkészítő gyakorlatok. 

Az uchikomi fajtái. 

 Helyben, Előre mozgásból, Hátra mozgásból, Oldalmozgásból, Körmozgásból, 

Kötetlen mozgásból 

Dobás előkészítő gyakorlatok társsal és társ nélkül. 

A dobás részei. 

 Felállások (Shisei), Megfogások (Kumikata), Egyensúlyvesztések (Kuzushi), 

Dobáselőkészítés (Tsukuri), Ledobás (Kake) 

4. Biomechanikai alapfogalmak a judóban. 

Alapvető mozgáselemző, mozgás analizáló rendszerek a sportban, ezek felhasználása a 

judoban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése) 

 Óra látogatása, a TE (az évfolyamra vonatkozó) TVSZ 

szerint. 

 Órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 60%-ra 

értékelve. 

 A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

Az aláírás megszerzésének 
feltétele, a teljesítés hiányának 
következménye 

 Óra látogatása (hiányzás évfolyamra vonatkozó TE TVSZ 

szerint). 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

A fent említett feltételeknek együttesen kell teljesülniük. 

Amennyiben valamely vagy egyik feltétel sem teljesül, akkor 

a hallgató aláíráshoz kötődő Neptun bejegyzése megtagadva 

lesz, az évfolyamra vonatkozó TE TVSZ-t betartva. Mind 

ennek a következményei és a hallgatói kötelességei szintén 

az említett TE TVSZ dokumentumban találhatóak. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

o A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

o A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre 

való elkészítése, és az oktató által minimum 60%-

ra értékelve. 

 Bemutatás 

o Órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 

60%-ra értékelve. 

 A két írásbeli munkának és a bemutatásnak az átlaga 

adja a végső félévi érdemjegyet. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

10. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 

11. Németh E. (2016) Önvédelem, küzdősportok. In: Kézikönyv a testnevelés tanításához (5-8 

osztály). Szerk: Rétsági Erzsébet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 300-337. 

12. Galla F. – Horváth I. (1982): Judo övvizsgák Sport Bp. 

13. Nagy Gy. Ősze Attila (2002): Judo kyu vizsgák Delta Mosonmagyaróvár 94 p. 

14. Plavecz T-Bíró N. (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 

15. Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 

16. Nagy Ernő (1999) Küzdősport az iskolában. Fővárosi Önkormányzat Bp., 

17. Ulrich Klocke (2010) Judo top action. Meyer&Meyer Sport 

18. Yasuhiro Yamashita (2005) The fighting Spirit of Judo Yppon Books, Tokyo 

AJÁNLOTT IRODALOM 

8. Dr. Barna Tibor (2006) Játék a birkózás. TF Könyvkiadó 

9. Jimmy Pedro (2001) Judo technics and tactics. Human Kinetics, USA 

10. Jiichi Watanabe-Lindi Avakian (2001) The Secrets of Judo. Tuttle Publishing, Boston 

11. Kiyoshi Kobayashi-Harold E. Sharp (2001) The Sport of Judo.  Tuttle Publishing, Boston 

12. Syd Hoare (2004) The A-Z of Judo. Yppon Books, London 

13. Isao Inokuma-Nobuyuki Sato (1986) Best Judo. Kodansha International, Tokyo 

14. Hedda Sander-Björn Deling (2002) Judo. Meyer Sport, Oxford 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat II. –
kajak-kenu 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A sportág újkori története, főbb nemzetközi szakmai szervezeteinek kialakulása. 
A kajak-kenu sport hazai fejlődése, főbb szakmai szervezeteinek kialakulása. 
A lapátformák fejlődése a hajtásmódokkal összefüggésben 
Alapvető hajó és lapáttípusok. 
A kajak-kenu sport szakágainak megismerése (történet, sporteszközök, technika, 
versenytávok, versenyszabályok stb.). 
A tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje a kajak-kenu sport minden szakágát és 
képes legyen versenyzőinek megfelelő orientációjára és oktatására. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
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rugalmassága, 
formálhatósága) 

kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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A nemzetközi szövetségek megalakulása, első világversenyek. 
A kajak-kenu sportág magyarországi története. 
A modern kajak hajótípusok és lapátformák fejlődése. 
A modern kenu hajótípusok és lapátformák fejlődése. 
Szakágak bemutatása és megismertetése a gyakorlatban: Síkvíz, Maraton, Szlalom, Rafting, Sárkányhajó. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 7. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH 
legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Előadás anyaga 
Naményi József (1991): Fél évszázad krónikája, Budapest 
Novotny László (2012): Kajakok és kenuk fából, Budakalász 
( https://sportszertar.wordpress.com/kajak_kenu_tortenet) 
Novotny László (2012): A Sruer kajak cég által gyártott kajakok és kenuk 
(http://www.novotny.hu/kajak_html_files/struerkajakokV12_web_BO1_5.pdf) 
www.mkksz.hu 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
Sportszertár, A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum kiemelt sportágak projektje 
(https://sportszertar.wordpress.com/kajak_kenu_tortenet/) 
 

  

 

 

https://sportszertar.wordpress.com/kajak_kenu_tortenet
http://www.novotny.hu/kajak_html_files/struerkajakokV12_web_BO1_5.pdf
http://www.mkksz.hu/
https://sportszertar.wordpress.com/kajak_kenu_tortenet/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat II. 
KARATE 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Csákvári László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült karate sportágban járatos szakemberek képzése, 

akik a karate mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, a karatét mint 

versenysportot és mint szabadidő sportot egyaránt képesek oly módon 

átadni, hogy mindkét területen világszínvonalú tanítványokat neveljenek. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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rehabilitációs folyam 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 7-Részletekbe menően ismeri a 
testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási 
módszereit. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a megállapítására 
alkalmas legújabb műszereket, 
módszereket és eljárásokat. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 7-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására és egészségfejlesztő, 
rehabilitációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására, az adekvát 
eljárást felvázolja. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 
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szakterületén előforduló esetekre. 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
ezeket kezdeményezi is magyar és idegen 
nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Elmélet:  Állások a karatéban 

Gyakorlat:  

- Kihon: Alaptechnikák kézzel és lábbal 

- Kata: Heian 3-4 

- Kumite: Sanbon kumite 

A bemelegítés utáni speciális bemelegítés 

 

Elmélet:  Ütések  

Gyakorlat: 

- Kihon: ütések helyben és mozgásban, eszközzel és eszköz nélkül 

- Kata: Kanku dai 

- Kumite: Jiyu ippon kumite kéztechnikákkal 

 

Elmélet:  Rúgások 

Gyakorlat:  

- Kihon: rúgások helyben és mozgásban eszközzel és eszköz nélkül 

- Kata: Heian 1-2-3 

- Kumite: Jiyu ippon kumite lábtechnikákkal 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati bemutatás. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati 

bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 

bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

5.  Rétségi Erzsébet Kézikönyv a testnevelés tanításához 5-8. Osztály, Dr. Németh Endre PhD. 7. fe-jezet, 

Önvédelem és küzdősportok, Dialóg Campus Kiadó 2005. 

6. Dr. Gulyás Péter: Karate, BREK Propaganda GM. Budapest, 1983. 

7. Rebicek Gerd – A Goju-Kai Karate-do elméleti és gyakorlati útmutatója – Tres Print Kft. 2005. 

8. Adámy István – Kyokushin karate – Lunarimpex Kiadó, 2009. 

9. Kurdi Gábor – Hayashi-ha Shito ryu - Vince, Budapest 2003. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

5.  Dynamic Karate – M. Nakayama (Kodansha – 1986) 

6. Martial Art and Sport – Milorad V. Stricevic MD. (Svetlost Inc., NY,   USA 2002) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 2./ 
kézilabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY2  
TE-EBL-SPJ-SEGY2  

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. január 15. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Dr. Marczinka Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 1. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók sajátítsák el a kézilabdázásban alkalmazott technikai elemek 
rendszerezését, ismerjék meg a védő játékosok és a kapus technikai 
elemeinek végrehajtását és alkalmazásának a lehetőségeit általában és 
poszt specifikusan. Ismerjék meg az MKSZ felépítést és működését. 
Kapjanak tájékoztatást az aktuális versenyrendszerekről, versenykiírásról. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
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ismerősi körében terjeszti. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Konzultáció: 
A félév követelményeinek ismertetése. A technikai elemek felosztása: a védőjátékosok technikai elemei.  
Előkészítő játékok 2. 
Védő alaphelyzet, védő alapmozgások, a testtel való játék, ütközések talajon és levegőben 
A labda megszerzésére irányuló tevékenységek különböző játékhelyzetekben: a halászás, a labda elütése. 
2. Konzultáció:  
Sáncolás talajon és levegőben. Két védő közös tevékenysége: átadás – átvétel, területváltás, emberváltás. 
A kapus technikai elemeinek felosztása. A kapus alaphelyzete, mozgása. Az átlövések védése. 
A középső területen végrehajtott ziccer lövések védése. 
 3. konzultáció:  
A szélről történő kapura lövések védése. 
A kapus és a védők kapcsolata különböző játékhelyzetekben.  
7m védése. A kapus szerepe a gyorsindításban. A kapus visszatérése a 7. mezőnyjátékos helyett. 
 4. konzultáció: Az MKSZ felépítése és működése. 
 Az aktuális versenyrendszerek és a versenykiírás. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Óralátogatás 
Beadandó dolgozatok 
Gyakorlati bemutatás 
Szóbeli és írásbeli számonkérés 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80% kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a 
bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje: 
             Ellenőrzés a 10. és a 13. héten, az oktató által meghatározott, a 
félév elején közzétett tananyagból és módon. 
             A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással történik. 
Minden feladatot a  hallgató 3x mutathat be, a legjobb kísérlet számít. A 
bemutatási anyag:     

1. Szélső játékos indítása a kapus által ívelt vagy lőtt átadással.  
2. Elzárás – leválás elleni védekezés, váltással. A 2-es és a 3-as 
védők közötti kapcsolat bemutatása. A lövési szándékkal érkező 
átlövőre a 3-as védő lép ki, a beállónak történő bejátszást a 2-es 
védő akadályozza. 
3. Bábu mellett történő, egyenes oldalra tartó átlövés védése 
kitöréssel vagy kicsúszással.  

A bemutatás a 10. és a 13. héten történik a félév elején megadott 
tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órák minimum 75%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel.   
Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig.  
Gyakorlati bemutatás az előírt védő és kapus technikai elemekből. 
 
A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. A házi dolgozat két 
részből áll:  
• egy NB1-es mérkőzés megtekintése élőben és arról jegyzőkönyv 
készítése egy kiválasztott védő poszt technikai elemeinek jellemzéséről. A 
jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, vagy az edző vagy egy 
hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell.  
• Egy minimum NB1-es mérkőzés felvételről történő megtekintése és 
elemzése a kapus védési technikák előfordulásáról és sikerességéről.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési forma: 
Írásbeli vagy szóbeli számonkérés és gyakorlati bemutatás. Minden 
elméleti és gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik, a végső osztályzat a részosztályzatok átlagából alakul ki.             
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 2./ 
kosárlabda 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY2  
TE-EBL-SPJ-SEGY2  

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés munkarendjét. Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Balogh Judit 

Oktató neve:  Balogh Judit 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 1./ kosárlabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a kosárlabdázók felkészítésének, edzésének 
elméleti hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak 
képessé az önálló rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, 
edzésvezetésre és értékelésre. Legyenek tisztában a technikai és taktikai 
lehetőségekkel, a nemzetközi szint követelményeivel; a megszerzett tudást 
a gyakorlatban képesek legyenek alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
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károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

vezetéselméleti ismeretekről.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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  Gyakorlattervezés 

 Edzéstervezés 

 Rajzírás 

 Szabályok, korosztályos szabályok 

 Sportági tehetség, kiválasztás, mérések 

 U12 korosztály sajátosságai, edzői feladatok a korosztályban 

 U12 korosztály képzési terve 
Támadó technikai elemek I.: 

 catch & face 

 cselezések labdával és labda nélkül 

 irány- és ritmusváltások labdával 

 új dobás- és passzfajták 

 labda nélküli mozgások 
Védő technikai elemek: 

 védőtávolság 

 labda felőli védekezés 

 védekezés a befutás és az elszakadás ellen 

 felvett labda letámadása 

 védekezés a dobás ellen 
Támadó taktikai elemek: 

 1:1 elszakadásból 

 két ember kapcsolata 

 alapszintű összjáték 5:5 ellen 
Védő taktikai elemek: 

 szoros emberfogás 

 helyezkedés a védekezésben 
Kondicionális képességfejlesztés a korosztályban 

 futóiskola, lépéshossz növelése, változtatása, lábmunka megalapozása, szökdelések, rajtgyakorlatok, 
kitámasztás, mozdulatgyorsaság, erőfejlesztés saját testsúllyal, aerob állóképesség-fejlesztés, ízületi 
mozgékonyság fejlesztése 

Koordinációs képességfejlesztés a korosztályban 

 gyorsasági koordináció, irány- és ritmusváltás, technikai elemek összekapcsolása, reakciógyakorlatok, 
többszörös választás 

 Edzéstervezés, gyakorlattervezés a korosztályra 

 Leggyakrabban előforduló hibák a korosztályban; hibajavítás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése. Gyakorlattervezés, gyakorlatvezetés. 
Házi dolgozat 1.: a korosztály képzési anyagához kapcsolódó idegen nyelvű szakcikk összefoglalása magyar 
nyelven. 
Házi dolgozat 2.:  éves edzésterv készítése a korosztályra. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 
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A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozatmegírása az utolsó héten történik, az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 75%-án, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig.  
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy a félévi teljesítmény alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Maurizio Mondoni (1994): Mini kosárlabda. MKOSZ, Budapest. 
FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 
Basketball for young players. FIBA, 2000 (a magyar változat kiadás alatt) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 2./ 
Labdarúgás 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY2 

TE-EBL-SPJ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Labdarúgó Szakcsoport - LCS 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Prukner László 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 1. / Labdarúgás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a labdarúgók felkészítésének, edzésének elméleti 
hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak képessé az önálló 
rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, edzésvezetésre és értékelésre. 
Legyenek tisztában a technikai és taktikai lehetőségekkel, a nemzetközi szint 
követelményeivel; a megszerzett tudást a gyakorlatban képesek legyenek 
alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 

Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait.  
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keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
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információforrásokat. munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
Az egyéni fejlesztés lehetőségei, speciális gyakorlatai 8-12 éves kórban /képességfejlesztés aranykora/. A gyorsasági 
koordináció kialakítása, ráépítve a technikai fejlesztésre. A labdarúgás technikai-taktikai alapjainak korosztályra jellemző 
kialakítása és játékszabályainak megismertetése. A játékelemek, alapvető játékhelyzetek, /1:1, 2:1, 2:2,3:2/  

kialakításának-megoldásának, oktatásának, tanításának, módszertani fogásainak elsajátíttatása. Differenciált tanulás 

módszertana, ok- okozati összefüggések feltárása.  A játékalapú oktatás törvényszerűségeinek megismerése, 

társakkal az összjáték kialakítása, üres területek megjátszása, pozíciós játékok kialakítása, támogató és segítő 

játékosok feladatainak megismertetése.  A kognitív fejlesztés lehetőségei, lehetséges eszközei. 

A labdarúgás játékhelyzeteinek, a bennük rejlő együttműködéseknek kialakítása, tér, idő, dinamikai jegyek 

figyelembevételével. A korosztályos képzés kapcsolódási pontjainak ismerete, mozgásos játékok taktikai 

fejlesztésben történő felhasználása, azok alkalmazása, az ehhez szükséges elméleti és tapasztalati tudás 

elsajátítása. 

Támadó /mélységi játék/ és védekező / visszatámadás/ játékelemek, játékhelyzetek kialakításának, 

megoldásainak gyakorlatai.  

A labdarúgás és módszertanának alapfogalmai: ,/készségek, képességek, edzés,  kognitív fejlesztés, 

alapfelállás, koordinációs képességek, motoros képességek, mentális képességek, motiváció, játékhelyzet, 

differenciált tanulás, egyéni és együttes védekezés.../ 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 



240 
 

 - Óra látogatás (80%), 

  - órai jegyzet készítése,  

 - 2 házi dolgozat megírása, 

 - edzés és mérkőzés látogatás igazolása. 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Aláírás megszerzése, ZH megírása legalább elégséges szinten 

(60%) 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aláírás feltétele: Óra látogatás (80%), jegyzetkészítés,  

2 házi dolgozat megírása, edzés és mérkőzés látogatás igazolása 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 

után 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Tóth János – ifj. Tóth János: /2016/ Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei  

Bicskei Bertalan: /1997/ Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése / Aréna 2000/ 

Dr. Németh Zsolt: /2015/ A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai  

MLSZ: A labdarúgás játékszabályai 

MLSZ „c‖ licence könyvek, munkafüzetek 

MLSZ „B ‖licence könyvek munkafüzetek 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Benedek E.-Pálfai J. (1978): 600 Labdarúgó edzésjáték.  

Hargitay Gy. /1975/: A korszerű kapusjáték Sport, Bp. 170 o. 

Göltl Béla: /2002/ Labdarúgás lépésről lépésre  /MSTT/ 

Tóth J - Pári S: /2009/ UEFA ’B’ és ’A’ képzési –szakmai ismeretanyag 

Szalai L. /1998-2000/: Gyermeklabdarúgás I.- II Góliát-Mc-Donald’s FC. 84o. és 103o 

Both József:/ 1999/ A fuball egy nagy játék I-II /Herminamező/  

Charles F.C. Hughes:/ 1976/ Csapatmunka és taktika a labdarúgásban /Sport Bp/ 

Horst Wein: FUNINNO. 

Kun István – /2019/ Kiddy 11/ A klasszikus magyar futball modern változata/ 

 

 

 

 

 



241 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat II. Kódja: TE-EBL-LOV-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Zupán Péter 

Oktató neve:  Dr. Bába András, , Zupán Péter, Lezsák Levente, Balog Orsolya 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik az 
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egészséges emberi szervezet alapvető 
testi, lelki működésről és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

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

 Válasszon az alábbiak közül. A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Szakmai felelősségének tudatában 
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fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Lóegészségtan (E+Gy 6 óra) 
2. Lóegészségtan (E+Gy 6 óra) 
3. Takarmányozástan (E 6 óra) 
4. Etológia (E+Gy 6 óra 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

7. Félévi követelmények 
Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 

8. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának következménye: 
Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

9. Megengedett hiányzás mértéke:  
Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: max. 25% 

10. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, következményei: 
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. 

11. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

12. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának 
módja és ideje: 
Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó konzultáció alkalmával az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó konzultáció 
alkalmával az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett 
tananyagból és módon. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Stephen Budianszky: A ló természetrajza; Vince Kiadó, 1997 

 Wilhelm Müseler: A lovasoktatás kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000 

 M. Dür-K. Miesner, S. Miesner-M. Plewa: A jól képzett ló. Mezőgazda Kiadó Budapest, 2005 

 Ingrid Klimke-Reiner Klimke: Cavaletti, Budapest, 1984, Mezőgazda Kiadó 

 C. Hess – W. Hölzel, E. Meyners – C. Elsner – A. Müller Kaler – M. Putz – B. Ashbahs – A. Tack: Edzéselmélet, 

1997, Mezőgazda Kiadó 

 Agócs M. – Komjáthy Gy. – Kovács I.: A futószárazás, Budapest, 2002, Képzőművészeti Kiadó 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Dr. Hecker Walter: Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I., II., III., Budapest, 1985, Mezőgazdasági és 

élelmezésügyi minisztérium információs központja 

 Balassa György: A ló nevelése és idomítása, Losonc, 1901 

 Versenyszabályzatok a választott szakágban 

 gróf Széchenyi Dénes: Adalékok a lovaglás tanításához. Pest, 1871 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági Elmélet és Gyakorlat II. 
Műkorcsolya, Jégtánc, Szinkronkorcsolya  

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.okt 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Gór-Sebestyén Júlia 

Előtanulmányi feltételek: Sportági Elmélet és Gyakorlat I., amely a képzés során tantárgyfelvétellel 

először a képzés 1. félévében kerül meghirdetésre. 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya oktatási tartalmával. képzési és 

követelményrendszerével olyan felkészültség biztosítása, amely képessé 

teszi a szakedzőt versenyzők felkészítésére utánpótlás korosztálytól a felnőtt 

életkorig. A műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya mozgásanyagának 

leíró, kvalitatív elemzése. Oktatás módszertani ismeretek és az ismeretek 

alkalmazása. Előkészítő, rávezető gyakorlatok alkalmazása, szerkesztése és 

gyakorlatban történő végrehajtása.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a testnevelés 
általános folyamatait, rendszereit, valamint 
ezek felépítését, működését. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és módszerekről. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Részletekbe menően ismeri a testnevelés és 
sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres fizikai 
aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció menedzsment 
területén szervezési és vezetési feladatokat 
old meg. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, mozgáselemzést, 
játékelemzést, valamint egészségmegőrzést, 
rehabilitációt szolgáló intézményekben fizikai 
aktivitási programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a mozgásszervi és 
keringési rendellenességek megelőzésére, 
illetve rehabilitációjára. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Felismeri a testkulturális terület speciális 
problémáit, kiválasztja és helyesen alkalmazza 
a megfelelő sporttudományi kritériumoknak 
megfelelő adat- és információ-felvételi, 
elemző és kiértékelési módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének több 
irányú elmélyítésére, megszilárdítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport összefüggésben 
állnak, legjobb tudása szerint törekszik 
pozitívan befolyásolni ezeket az 
összefüggéseket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a 
vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 
testnevelés és sport/rekreáció társadalmi 
szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében és 
értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a testkulturális 
terület etikai normáit, lehetőségéhez mérten 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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javítja azok minőségét és etikusan viszonyul 
mások szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és terjeszti 
a testnevelés és sport/fizikai aktivitás, 
rekreáció társadalmi szerepét, fontosságát. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 
A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. 

Korcsolyázásra alkalmas egyén kiválasztása  

Tehetség fogalma, tehetséges versenyző ismérvei 

Kedvező adottságú versenyzők keresésének lépései 

Sportági alkalmasság, szakosodás 

LTAD - specializáció 

Alkalmassági vizsgálatok teremben és jégen 

Sportháromszög testközelből (Sportoló-Edző-Szülő) 

 

2.  

Modern versenysport kialakulása - Gerschwiller ( angol korcsolyázás) módszer 

Műkorcsolyázás alaplépései 

Iskolagyakorlatok, történelmük, felépítésük 

Iskolagyakorlatok jelentősége a mai korcsolyázásban 

A műkorcsolya alapjainak legfontosabb fogalmai 

Lendületszerző lépések, egylábas és lábváltásos fordulatok, lépések 

Lépések, fordulatok jelölése, grafikus ábrázolása 

Lépéssorok összeállítása 

 

3. 

Gyakorlati ismeretek  

Alapállásból indulások, ellökések, koszorúzás 

Ívek (Előre, hátra, külső belső) 

Fékezés 5 fajtája 

Alaplépések helyes kivitelezése, tanításának módszerei 

Fordulatok csoportosítása, helyes kivitelezése, tanításának módszerei 

Kitartott elemek, spirálok holdak  

Bemelegítő, rávezető feladatok 

 

4. 

Forgások kezdőknél, módszerek a forgások tanításához 

Forgások fajtái, alap forgások, variációk, beugrós forgások, forgáskombinációk 

Forgások tanításának alapelvei, módszerei, eszközök 

Forgások kivitelezéséhez szükséges fizikai képességek 

Forgások tanításának módszerei teremben és jégen  

Forgások( műkorcsolya, jégtánc, páros) rávezető gyakorlatai, hibajavítások 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 20 óra 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

Aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

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) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 

félév elejétől a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Írásbeli felmérő, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

A Hosszú-távú Sportolófejlesztési program (MOB) 2017 
 Műkorcsolya alapok (szakfordítás) 

Berecz Ilona: Jégtánc tananyag 

Gerschwiller módszer előadás ( Budapest, 1980) 

www.isu.org( ISU aktuális szabályok) 

SU Technical Panel handbook 

  Gerschwiller – Hügin ( 1972): Műkorcsolyázás  

 Alexei Mishin ( 1979 ) Műkorcsolya iskolagyakorlatok  

Balyi, I., Cardinal, C., Higgs., Norris, S., Way, R.: Canadian sport for Life - Long-Therm Athelte Development (2013): 

Canadian Sport Institute, Vancouver 

A Hosszú-távú Sportolófejlesztési program (MOB) 2017 

A Korcsolyasport Hosszú távú Fejlesztési Programja Balyi István, Ifj. Telegdi Attila  

 Balyi I.,Richard Way:The  Role of Monitoring Growth in Long Term Athelete Development  

AJÁNLOTT IRODALOM 

Aktuális szakcikkek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat II. 
ÖKÖLVÍVÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  id. Balzsay Károly  Dr.Kovács László ifj. Balzsay Károly 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Bevezetés az ökölvívás a harci küzdelem – támadás a védekezés a kontratámadás - 

sajátos pszichés helyzetének megismerésébe, az ökölvívás gyakorlati 

mozgásanyagába. A tantárgy keretében a résztvevők közvetlen kapcsolatba 

kerülnek az ökölvívás küzdelmi játékrendszerének változatos technikai és taktikai 

alapelemeivel. Megismerésük lehetőséget adhat arra, hogy baleset mentesen  és 

szakszerűen gyakoroljuk a sportág mozgásanyagát. Az ökölvívás mozgás anyagát 

főleg szabadidős, sportközi foglalkozások sporttáborozásokon, de a mindennapi 

életben sikerrel használhatják. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 



250 
 

rugalmassága, formálhatósága) képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, 
problémák feltárása illetve megoldása 
érdekében szakmai segítséget kérjen és 
elfogadjon. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 



251 
 

ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
1.Ökölvívás története 
A sportág kialakulása 
Ökölvívás kialakulása hazánkban 
Olimpiai bajnokaink érmeseink 
Világbajnokaink és érmeseink 
Európa bajnokaink 
 
FONTOSABB VERSENYSZABÁLYOK AZ EDZŐK SZÁMÁRA 
A versenyzők indulási jogosultsága  
Orvosi vizsgálat és néhány egészségvédelmi előírás 
A mérlegelés  
A sorsolás, kiemelés 
 AZ ökölvívásban jelenleg érvényben lévő korcsoportok  
AZ ökölvívásban jelenleg érvényben lévő súlycsoportok 
Korcsoportok menetideje. 
A mérkőzések végeredménye 
Döntések( eredményhozatal) 
Egyéb szabályok  
  
FOGLALKOZÁSOK GYAKORLATI FELADATAI: 
Végrehajtásának módja: 

 ütés álló helyzetben 
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 ütés előre illetve hátra lépéssel könnyű mozgásban 
     ütés oldalra lépéssel könnyű mozgásban 

2. Egyenes ütések  

 elülső kézzel egyenes ütés a fejre álló helyzetből 

 elülső kézzel egyenes ütés a fejre előre lépés közben 

 elülső kézzel egyenes ütés a fejre hátra lépve és oldalra lépve 

 hátsó kézzel egyenes ütés a fejre álló helyzetből 

 hátsó kézzel egyenes ütés a fejre előre lépés közben 

 hátsó kézzel egyenes ütés a fejre hátra lépve és oldalra lépve 

 elülső kézzel egyenes ütés a testre álló helyzetből 

 elülső kézzel egyenes ütés a testre előre lépés közben 

 elülső kézzel egyenes ütés a testre hátra lépve és oldalra lépve 

 hátsó kézzel egyenes ütés a testre álló helyzetből 

 hátsó kézzel egyenes ütés a testre előre lépés közben 

 hátsó kézzel egyenes ütés a testre hátra lépve és oldalra lépve 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

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) 

 Ellenőrző dolgozat és gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős 
konzultációs héten. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 
bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Énekes Á.- Dobránszky I.: Ökölvívás (Sport, Budapest, 1966.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás II. (Tankönyvkiadó, Budapest,1977.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás  (Tankönyvkiadó, Budapest,1972.). 

 Énekes-Dobránszky: Ökölvívás (Sport; Budapest, 1966). 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC I. Menet ( Budapest 2011) 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC II.Menet ( Budapest 2013) 

 id. Balzsay-Dr.Kovács Ökölvívó ABC III.Menet  

 Szakcikkgyűjtemény ( Budapest 2014) 
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AJÁNLOTT IRODALOM 

  Fiedler H.: Boxsport;  (Sportverlag, Berlin, 1976.). 

 Fövényi J. Papp R. Fogyókúrás-könyv (Medicina, Budapest. 1988.). 

 Frenkl R. Fizikai erőnlét és táplálkozás In: Barna M. (szerk.)  Táplálkozás, diéta. (Medicina Könyvkiadó Rt., 
Budapest, 1996.). 

 Füzesy Zoltán: Balegyenes, jobbhorog (Sport; Budapest, 1967.) 

 Ogurenkov J.:  A korszerű ökölvívás (Sport, Budapest, 1969.). 

 Perelman MI-Gradopolov KV.: Az ökölvívás taktikája (Sport, Budapest, 1954.) 

 The Roads of BOXING (General Editor: Dimitris Loukas; Municipality of Peristeri; Athens, 2004). 

 Kasia boddy a Boksz Története ( Alexandra 2010) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  SPORTÁGI ELMÉLET ÉS 

GYAKORLAT II.  ÖTTUSA 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.27 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Bognár Gábor,  

Magyary István 
Előtanulmányi feltételek: SPORTÁGI ELMÉLET ÉS GYAKORLAT I 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  Az öttusa mint egységes sportág és szakágainak elmélet és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. Egyéni és csoportos foglalkozások megtartása. Az 

öttusaversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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rehabilitációs folyam 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
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nyelveken közérthető legyen. és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Megismerni a sportvívás kialakulását és történetét, a párbajtőr vívás mozgásanyagát technikai összetevőit, 

oktatási fokozatrendszerét (egymásra épülését). 

A vívóedző szerepe a csoportos oktatásban. Az egyéni iskola fajtái és az edző feltétel teremtésének lehetőségei 

az egyes akciók oktatásában. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 



257 
 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel, a szabályismeret, gyakorlati 

bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás 

A tanult technikai elemek bemutatása tanítványként és edzőként. A 

bemutatás nem megfelelő szintű teljesítése az aláírás megtagadását 

vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős konzultációs héten. 

 Levelező munkarendben: max. 25% a megengedett hiányzás 

mértéke. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

4. Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G:  Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó) 

5. Új Öttusa Jegyzet (készülőben) 
             

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 

2. Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp.  

3. Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. 1977.) 

4. Lukovich I–Mecseki A.(1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája(Sport,1967) 

5. Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás. (Sport, 1965)                                              
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat II. 
Ritmikus gimnasztika 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.29. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Adorjánné Olajos Andrea, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I.  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik: 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 

Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez.  
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károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. K. hét: Kötél szertechnikai elemcsoportok, azok oktatásmódszertana és hibajavítása.  

            A kötél, mint képességfejlesztő kéziszer. 

2. K. hét: Ízületi mozgékonyság fejlesztés az RG-ben.  

            Streching gyakorlatok.  

            Nyújtások elméleti háttere, nyújtási módszerek. 

3. K. hét: Koordináció fejlesztés jelentősége az RG-ben.  

                        Koordinációs képességek megjelenési formái.     

                        Koordináció fejlesztés különböző kéziszerekkel.                         

4. K. hét: Koreográfia készítés szempontjai.  

            Zeneválasztás jelentősége. Zene és a mozgás összhangja.  

            Stílusjegyek a mozgásban. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
 

Írásbeli házi feladatok időben történő leadása. 

 

5. 20 gyakorlatból álló képességfejlesztő rövidkötél gyakorlat tervezése rajzírással.  

6. 10-10 statikus és dinamikus nyújtó gyakorlat tervezése a meghatározott izomcsoportokra.   

7. 15 db. koordináció fejlesztő gyakorlat tervezése rajzírással.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80%-os részvétel az órákon. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 
1,5 perces kötél gyakorlat tervezése és bemutatása a megadott 

elemcsoportokkal.  

Három 0,5 perces különböző stílusú zenére szabad gyakorlat 

bemutatása párokban vagy triókban a stílus megjelenítésével, 
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bemutató kéziszerrel ill. kéziszer nélkül. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

80%-os részvétel az órákon. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Szécsényiné F. I. (1986) RSG Mozgás, szépség, harmónia 

Szécsényiné F. I. (2007) Ritmikus gimnasztika 

 
http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 P. Röthig (1967) Ritmus és mozgás 

Dienes V. (1998) Orkesztika- Mozdulatrendszer 

Szécsényi J. (1992) Stretching 

Darvas G. (1975) A zene anatómiája 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 2. / 
Röplabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY2  
TE-EBL-SPJ-SEGY2  

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. OKTÓBER 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Jókay Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 1. / Röplabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A sportág taktikájának megismertetése. A taktikai elemek iskolai sportköri és 
egyesületi feldolgozásának megismertetése. 
Általános és speciális kondicionális képességek fejlesztése röplabdázásban. 
Edzés megfigyelési gyakorlatok. 
Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
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ismerősi körében terjeszti. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

•     A röplabdázás elmélete. A taktika I. (E) 
•     A korszerű röplabda edzés jellemzői (E) 
•     A röplabdázás elmélete. A taktika II. (E) 
•     Edzés és mérkőzés megfigyelési szempontok (E) 
•     Életkori sajátosságok, fejlődési szakaszok, jelentőségük a képzésben (E) 
•     Általános és speciális kondicionális képességek fejlesztése röplabdázásban I. (GY) 
•     Az eredményes röplabda játékos jellemzői (E) 
•     Az edzésjátékok szerepe, alkalmazási lehetőségei a felkészülés során (GY) 
•     A nyitás taktikája (GY) 
•     A nyitásfogadás taktikája (GY) 
•     A feladás taktikája (GY) 
•     A támadás taktikája (GY) 
•     A sáncolás taktikája (GY) 
•     A mezőnyvédekezés taktikája (GY) 
•     Mérések a röplabdázásban (E) 
•     Edzés megfigyelési gyakorlat I. (GY) 
•     Ellenőrző dolgozat, gyakorlati bemutatás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Óralátogatás 
 
Beadandó dolgozatok 
 
Gyakorlati bemutatás 
 
Szóbeli és írásbeli számonkérés 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 75% kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a 
bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje: 
   Ellenőrző dolgozatmegírása a 3. és a 4. konzultációs héten történik, az 
oktató által meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és 
módon. 
    A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással történik. Minden    
    feladatot a hallgató 3x mutathat be, a legjobb kísérlet számít.  
     A bemutatási anyag:     
1. Nyitás és nyitásfogadás összekapcsolása 
2. Bejátszás és feladás összekapcsolása 
3. Megadott célfelületre történő nyitás végrehajtása 
A bemutatás a 3. és a 4. konzultációs héten történik a félév elején 
megadott tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órák minimum 75%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel.   
Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig.  
Gyakorlati bemutatás az előírt technikai elemekből. 
 
A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. A házi dolgozat két 
részből áll:  
• egy NB1-es mérkőzés megtekintése élőben és arról jegyzőkönyv 
készítése egy kiválasztott poszt technikai elemeinek jellemzéséről. A 
jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, vagy az edző vagy egy 
hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell.  
• Egy minimum NB1-es mérkőzés felvételről történő megtekintése és 
elemzése a támadó technikai elemek előfordulásáról és sikerességéről.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési forma: 
Írásbeli vagy szóbeli számonkérés és gyakorlati bemutatás. Minden 
elméleti és gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik, a végső osztályzat a részosztályzatok átlagából alakul ki.             
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Garamvölgyi M.: (1996) A röplabdázás technikája és taktikája 
Rigler E. – Koltai M.: (2001) Gyakorlatgyűjtemény a röplabda iskolai oktatásához 
Röplabdázás – játék és versenyszabályok (2018) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
Tanuljunk röplabdázni – oktatófilm, DVD – hunvolley.hu/up.szakanyagok 
Koordináció és gyorsaságfejlesztő gyakorlatok – DVD – hunvolley.hu/up.szakanyagok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat II. SAKK Kódja: TE-EBL-SDK-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Horváth József 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A sakktörténet tanulmányozásának jelentősége, a sakkozás világbajnokai Steinitztől Carlsenig 
A sakkolimpiák története 
A végjátékok  

 végjáték tanulmányok 

 komputers végjáték adatbázis 

 a végjátékok taktikája 

 Futóvégjátékok, Vegyes végjátékok, 

 Vezérvégjátékok, Huszárvégjátékok, 

 Gyalogvégjátékok,  Bástyavégjátékok, 

 a király szerepe a végjátékban,  

 az idő szerepe a végjátékban,  
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 az anyag szerepe a végjátékban,  

 a végjátékok általános elvei, 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

3 házi dolgozat, szóbeli beszámoló 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
3 házi dolgozat elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

órákon való részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli beszámoló 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Földeák Árpád: 12 sakkolimpia 
Bilek István: Győzelmünk a sakkolimpián 
Garri Kaszparov: Nagy elődeim I-IV. / SAKK 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Versenyfutás az aranyéremért (Máltai Sakkolimpia 1980) 
Peti Péter: Újra csillog az ezüst 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat II. 
(Sportlövészet) 

Kódja: TE-EBL-PSZ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:   6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. (Sportlövészet) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  Válassza ki a félévet. Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók felkészítése a sportlövő foglalkozások biztonságos és szakszerű 
levezetésére. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

  7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 

 Ismeri a pszichomotorikus képességek és 
készségek fejlesztéséhez a testnevelés, 
illetve a sport célorientált 
eszközrendszerét  
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módjait. 

  7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

  Ismeri a mozgástanítás során a motoros 
tanulást elősegítő eljárásokat 

  7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi integrációt 
elősegítő funkcióját (nemek, 
károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Ismeri a mozgáshibák jellemzőit, azok 
kijavításának módszereit 

  7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

  Ismeri az ízület- és gerincvédelem 
elméletét és gyakorlatát 

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

  7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

  Alkalmas a köznevelésben és a 
felsőoktatásban testnevelés óra pontos, 
színvonalas tervezésére, vezetésére, 
ezeken a foglalkozásokon 
egészségmegőrzésre, 
egészségfejlesztésre 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

  Alkalmas felzárkóztató és 
tehetséggondozó programok 
szervezésére, vezetésére 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Alkalmas testnevelési és 
sporttanfolyamok, sporttáborok, 
sportköri foglalkozások, turisztikai 
programok szervezésére és vezetésére 

  Válasszon az alábbiak közül.   Alkalmas a testnevelés és sport 
tényeinek, folyamatainak tudományos 
megismerésére, az összefüggések 
interpretálására 

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

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Törekszik az életkori, egyéni és csoport 
sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, 
interaktivitást, differenciálást elősegítő 
tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 
alkalmazására. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Törekszik a tanulók tanórai, tanórán 
kívüli és iskolán kívüli tevékenységének 
összehangolására, az egész életen át 
tartó tanulással kapcsolatos pozitív 
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attitűdök kialakítására. 

  7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

  Kész részt vállalni a szaktárggyal 
kapcsolatos fejlesztési, innovációs 
tevékenységben.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Figyelemmel kíséri saját 
tevékenységének másokra gyakorolt 
hatását, s reflektív módon törekszik 
tevékenységének javítására, szakmai 
felkészültségének folyamatos 
fejlesztésére.  

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

  7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Képes az iskolai és iskolán kívüli sportköri 
tevékenységekhez tartozó játék-, 
sportfoglalkozások szervezésére, 
levezetésére, különös tekintettel az olyan 
kreatív foglalkozásokra, ahol a 
közösségben végrehajtandó feladatok 
dominálnak.   

  7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  A tanult mozgáskészleteket kreatívan 
használja, eredeti mozgásokat, 
mozgásfolyamatokat, játékokat alkot. 

  7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

  Olyan szakmai módszertani 
felkészültséggel rendelkezik, amely a 
gyengébb testi-lelki adottságú diákok 
számára is vonzóvá teszik a testnevelés és 
az iskola sportéletet, sikerélménnyel 
szolgálnak nekik.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Nyitott az új és bevált nemzetközi, 
elsősorban európai módszertan, illetve 
gyakorlat iránt, hogy hivatása gyakorlása 
során megfeleljen az új 
követelményeknek, kihívásoknak. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A lövészedzések általános felépítése, a mentális és fizikai képességek szerepe a lövészetben; Előadás 
 Puskás és pisztolyos bemelegítés; Előadás + gyakorlat 
 Kondicionális feladatok fegyver nélkül; Előadás + gyakorlat 
 Koordinációs feladatok fegyver nélkül; Előadás + gyakorlat 
 Sportág specifikus erő és állóképesség fejlesztő gyakorlatok fegyverrel; Előadás + gyakorlat 

 A feszültség oldására szolgáló gyakorlatok és célzási gyakorlatok; Előadás + gyakorlat 

 Előkészítési és sütési gyakorlatok; Előadás + gyakorlat 

 Gyakorlatok a fegyver akcióideje alatti testhelyzeti állandóság megtartására és a lövések ritmusban való 
végrehajtására; Előadás + gyakorlat 

 Értékelt feladatok, játékok Előadás + gyakorlat 
 Modern eszközök az edzésmunkában: az optoelektronikai edzésrendszerekről (Meyton, Scatt); Előadás 

+ gyakorlat 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Beadandó feladat 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel kötelező, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező 
Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A beadandó munka valamint a félévi dolgozat minimum elégséges 
teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel, levelező 

munkarendben: min. 75%-os részvétel  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Havay Sándor – Nádori László: A puskás sportlövészet módszertana; 

 Havay Sándor – Nádori László: A sportlövészet módszertana; 

 Miklós György: A sportszerű pisztolylövészet oktatása 

 Hermann József, Gombos Sándor, Kulin Nagy Károly; Ágoston Mihály; Faragó István (1978), A 

sportlövészet technikai alapjai; 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Herczegh Szabolcs (2009), Sportlövészet az egészség tükrében, A lövészet élethosszig való eredményes 

űzésének fizikumi háttere c. szakdolgozat; 

 Lénárt Ágota, (2002) Téthelyzetben, OSEI; 

 Dr. Lénárt Ágota (2000), Az optoelektronikai lövészet elmélete és gyakorlati módszertana c. doktori 

értekezés; 

 Deutsche Schützenzeitung (1995), A gyerekek másképp edzenek. 

 

 



274 
 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Tájfutás,  sportági elmélet és 

gyakorlat 2. 

Kódja:  TE-EBL-RRC-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Dosek Ágoston 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A szabadidős versenysport és az élsport területén edzői tevékenységet 

vállaló szakemberek korszerű szemléletének megalapozása (ismeretek), 

az egészségmegőrzést és a hatékony felkészítési eljárásokat egyaránt 

figyelembe vevő edzői-nevelői képességek és készségek fejlesztése. 

Jártasság kialakítása a szakma igényes folytatására. A tudományos 

eredmények kreatív felhasználására képes, magas szintű eredményeket 

hozó edzők képzése, akik versenyzőik hosszútávú edzésprogramját 

alakítják és kiemelkedő csúcsteljesítményeinek elérését is képesek 

elősegíteni. 
1. Baleset és sportártalom megelőzés a sportágban, taping, speciális gimnasztika és 

előkészítő mozgásformák – hatásos bemelegítés, 
2. edzői teendők a sportolás előtt, az edzőpálya megfigyelési lehetőségei, teendők a 

teljesítés után, verseny illetve pályakiértékelés 
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tájékozódási technikai alapok, 
futóiskola, tereptípusoktól függő futómozgás alakítása, fejlesztése,   
az edző mint pedagógus. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 
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Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

E 1   Pedagógiai megközelítések – az edző mint pedagógus  
„Csináld amit szeretsz, szeresd amit csinálsz”    edző és tanítványa egyaránt 

MichaelaGigon hatszoros osztrák tájkerékpáros világbajnoknő mottója  
Fokozatosság minden téren: tájfutó technikai fejlesztés, kondicionálás, tétek és követelmények emelése, … 
Megszerettetni először. Otthonossá tenni másodszor. Leküzdeni a félelmeket. Játékközpontúan folytatni.  
Csapatot építeni, pozitív közeget alakítani.  
Reális célkitűzésekkel megtartani.  
Egyéni képességek alapján motiválni. 
Pozitív ösztönzőket alkalmazni: bíztatás, dicséret, jutalom, jó szó,  
metakommunikáció: kellő időben megfelelő változat: mimika, indulatszó, jelzés, sóhaj, öröm és bánat kifejezése.  
Sikert és kudarcot elviselni.  
Kudarcból átvállalni (korán adtam ezt a feladatot)  
kompenzálni, begyógyítani (pl. követő edzéssel, biztosítással meggyőzni, tudod Te ezt)  
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Összhangban dolgozni – fejlesztő kihívásokkal motiválni.  
Egyéni fejlődési különbségekre figyelni (csoport és egyének differenciált kezelése, fejlesztése)  
Esélyek, lehetőségek, alkalmak megragadása 
Kommunikáció a különböző korosztályú tanítványokkal, - edzés közben, verseny közben, 

 

 

E 2   Egészségtani tudnivalók: 
              alkalmazkodás 
 szokásos és különleges körülményekhez: időjárás, terep, klíma, feladat,  
 táplálkozás, folyadékbevitel, kiegészítők,  
              dopping 
              káros szenvedélyek és azok elkerülése  
              sportsérülések és ártalmak megelőzése, futóstílus, cipő, lábbetét,  
 jellemző sérülések azonnali és terápiás ellátása,  
 allergia,  
              kullancs,  
              életmód- napirend.  

 

E 3   Edzésvezetés elmélete (futó, térképes és kiegészítő egyaránt)  
 Edzéstípus kiválasztása – térképes, futó (terepi, résztávos, hosszúfutás), kiegészítő,  
      előkészületek,        
              térkép – terep –edzésközpont választás,  
              versenyzők előkészületeinek kialakítása, segítése,  
      lebonyolítás:  

Bevezetés: edzés fő feladata, kivitelezés módja 
bemelegítés, főrész, levezetés 

           az edzői beavatkozás lehetőségei és az edző feladatai,  
                           feladat meghatározás, ellenőrzés, javító- fejlesztő praktikák, értékelés,  
                            egyéni képességek érvényre juttatása-  differenciálás,  csoportmozgatás, stb. 
        Versenyeken az edzői feladatai, felkészülési verseny, tétverseny 
 Válogatottak kísérése, kontaktusteremtés és tartás, fegyelem, 
              Válogatottak vezetése, célkitűzések, értékek, csapatépítés  

3. E 4  baleset és sportártalom megelőzés a sportágban, taping, 
4.          speciális gimnasztika és előkészítő mozgásformák – hatásos bemelegítés,  
5.          edzői teendők a sportolás előtt,  
6.          az edzőpálya megfigyelési lehetőségei,  
7.          teendők a teljesítés után,  
8.          verseny illetve pályakiértékelés 

         tájékozódási technikai alapok, 
         futóiskola, tereptípusoktól függő futómozgás alakítása, fejlesztése,  - elmélet 

GY 1    A tájékozódás technikai elemei- és edzésgyakorlatok 1: 
             Tájoló nélkül végzendő: az alapbiztonság megszerzése a cél 
 A térkép tájolása, hüvelykujj technika, folyamatos kontaktus – memória gyakorlatok,  
 Térképolvasás: terep-térkép, térkép-terep megfeleltetések, egyszerűtől összetettig; 
 Vezetővonalas menetek – síkrajzi, majd domborzati is. 
 

GY 2      A tájékozódás technikai elemei- és edzésgyakorlatok 2: 
               Iránytű a kézben 
 A térkép tájolása, hüvelykujj technika, folyamatos kontaktus – memória gyakorlatok,  
 Térképolvasás: terep-térkép, térkép-terep megfeleltetések, egyszerűtől összetettig; 
 Vezetővonalas menetek – síkrajzi, majd domborzati is.  
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GY 3      Tájolóhasználat: 
                 laptájoló 
                 Levágások, átvágások, iránymenet erdőben, rövid táv 
                 Iránymenet különböző terepviszonyok mellett, hosszú távolságok,  
 
                 ujj-tájoló 
                 Levágások, átvágások, iránymenet erdőben, rövid táv 
                 Iránymenet különböző terepviszonyok mellett, hosszú távolságok,  
 

GY 4      A tájékozódás folyamatának értelmezése és tudatos használata 
                                  Önmagad betájolása     
                                  Összhang a terep és a térkép között 
                                  Előre gondolkodás,  
                                  képzelt (terepi-) kép a fejben, ahonnan újra tájolni kell 
                                  cselekvési terv 
                                  biztonsági megfontolások                                  

Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben. 
A tájékozódási gyakorlatok sikeres teljesítése.  
Részvétel a tanszék által jóváhagyott sportági eseményeken.  
Írásos beszámoló- 6 féléven át portfólió készítése 

Egy kezdő csapat számára 12 alkalomra tervezett tájékozódási 

gyakorlat térképgyűjteményének elkészítése, a hallgató 

lakóhelyének közeléből.     

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerinti aktív részvétel, szükség esetén egyéni konzultációs pótlás. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Göran Andersson: Tájfutás az iskolában 6-12 éveseknek (letölthető 2016 októbertől) 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/94/dokkategoria_id/26 

Gombkötő Péter: A tájékozódási versenyzés technikája és taktikája (2. kiadás, 2010) 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/99/dokkategoria_id/26 
 
 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/94/dokkategoria_id/26
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/99/dokkategoria_id/26
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AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dosek Ágoston:  A teljesítmény módosulása a mozgáskoordinációt zavaró tényezők hatására  (TF doktori értekezés, 
1991 
Dosek Ágoston - Hegedűs Zoltán: Különböző terepen történő futóedzés hatása a sportolók élettani működésére, 
Kutatási beszámoló 1997-1999.   Magyar Sporttudományi Szemle 2000/különszám (10-14. oldal) 
 

Tihanyi András: Teljesítményfokozó sporttáplálkozás, Krea-Fitt Kft. 2012 

újabb kiadás:  

Tihanyi András: Sportágspecifikus sporttáplálkozás,  2016 

magánkiadás, megrendelhető:  

konyv@sportorvos.hu  

 

Bíró Péterné: Sportpedagógia, TF-tankönyv, Budapest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konyv@sportorvos.hu


280 
 

 
TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 2. / 
tenisz 

Kódja:  TE-TBN-SPJ-SEGY2 
TE-TBL-SPJ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Nemes Gábor 

Oktató neve:  Nemes Gábor, Dékány Marcell 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 1./ tenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az alapképzés (BA) célja olyan edzők képzése, akik a gyakorlati  
irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány  
elméleti alapismereteit és alapvető módszereit is. A gyakorlatorientáltság és a 
sportszakmai készségek révén képesek – a sport sajátos eszközrendszerének 
alkalmazásával – a pszicho motoros képességek fejlesztésére, a sportági technikák 
és taktikák pontos, precíz elsajátítására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1.  Az edzés filozófiája, az edző szerepe, módszertani alapelvek az oktatásban – elmélet.  
 A kommunikáció jelentősége az edzői munkában – elmélet.  
 A tenisz biomechanikai elemzése, aerodinamikai törvényszerűségek a játékban – elmélet. 
 A játékelemek oktatásának metodikai eljárásai kezdők részére – elmélet.  
A különböző képzési iskolák bemutatása, a globális és parciális oktatási módszer alkalmazása – elmélet.  
A hibajavítás alapelvei – elmélet. 

 A tenyeres alapütés technikájának elemzése – elmélet. 
A tenyeres alapütés oktatása – gyakorlat. 
A tenyeres alapütés típushibái, javításának lehetőségei, rávezető gyakorlatai – gyakorlat. 

2. A két kezes fonák alapütés technikájának elemzése – elmélet. 
A két kezes fonák alapütés oktatása – gyakorlat. 
A két kezes alapütés típushibái, javításának lehetőségei, rávezető gyakorlatai – gyakorlat. 

 Az egy kezes fonák alapütés technikájának elemzése – elmélet. 
Az egy kezes fonák alapütés oktatása – gyakorlat. 
Az egy kezes alapütés típushibái, javításának lehetőségei, rávezető gyakorlatai – gyakorlat. 

 A röpte ütések technikájának elemzése – elmélet. 
A röpték oktatása – gyakorlat. 
A röpték típushibái, javításának lehetőségei, rávezető gyakorlatai – gyakorlat. 

3. Az adogatás technikájának elemzése – elmélet. 
Az adogatás oktatása – gyakorlat. 
Az adogatás típushibái, javításának lehetőségei, rávezető gyakorlatai – gyakorlat. 

 Az adogatás-fogadás technikájának elemzése – elmélet. 
Az adogatás-fogadás oktatása – gyakorlat. 
Az adogatás-fogadás típushibái, javításának lehetőségei, rávezető gyakorlatai – gyakorlat. A lecsapás 
technikájának elemzése – elmélet. 
A lecsapás oktatása – gyakorlat. 
A lecsapás típushibái, javításának lehetőségei, rávezető gyakorlatai – gyakorlat. 
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4. A támadó ütések technikájának elemzése – elmélet. 
A támadó ütések oktatása – gyakorlat. 
A támadó ütések típushibái, javításának lehetőségei, rávezető gyakorlatai – gyakorlat. 

 A „speciális”  ütések (ejtés, félröpte, átemelés) technikájának elemzése – elmélet. 
A „speciális”  ütések (ejtés, félröpte, átemelés)  oktatása – gyakorlat. 
A „speciális”  ütések (ejtés, félröpte, átemelés) típushibái, javításának lehetőségei, rávezető gyakorlatai – 
gyakorlat. 

 Edzésvezetési gyakorlat I – gyakorlat. 
 Edzésvezetési gyakorlat II – gyakorlat. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Gáspár B. (1992): Tenisztippek 
Gáspár B. (1989): 100 edzés-gyakorlat teniszezőknek – Jegyzet, 202. 
Halmos I. (1992): Tenisz – Budapest, P&L. 256. 
Jákfalvi B. (1985): Teniszezés – Budapest, Sport. 319. 
Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Haylett J.-Evans R. (1989): World Tennis – Exeter Books, New York. 
Nemes G. (2003): Minitenisz az iskolában – Testnevelés szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 3. szám 15-21. 
Nemes G. - Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlatanyaga kezdők számára – Testnevelés 
szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 18-32. 
Nemes G. - Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlatanyaga középhaladók számára – Testnevelés 
szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 33-43. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat II. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Szalma László 

Oktató neve:  Bogárdi István, Vargha Viola 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Olyan felsőfokon felkészült testépítő és fitness szakemberek kibocsátása, akik a 
testépítés és fitness mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, a testépítés és 
fitness versenysport és szabadidő sport területén és világszínvonalú versenyzőket 
nevelni. A mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, neveléséhez, a 
sportegyesületi munkához, a sportág elméleti műveléséhez rendelkeznek 
szükséges gyakorlati és szaktudományi ismeretekkel. Jártasság szintjén ismerjék, 
és legyenek képesek a gyakorlatban is végrehajtani a testépítés – fitness 
technikáinak mozgásanyagát. 
Ismerjék a testépítő – fitness sportágak gyakorlati és elméleti ismeretanyagát, 
képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztésére. 
Elméleti ismereteik terjedjen ki a testépítés – fitness mozgásanyagába tartozó 
gyakorlatok anatómiai, biomechanikai, élettani és táplálkozástudományi alapjaira 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a megállapítására 
alkalmas legújabb műszereket, 
módszereket és eljárásokat. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
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valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Személyes példamutatásával elősegíti 
környezete sportolással kapcsolatos 
pozitív szemléletmódjának alakítását. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A sportágak elmélete és módszertana: 
A Nemzetközi és hazai testépítés és fitness sportágak története:  
Testépítő és fitness sportolók életvezetése.  
Testépítő és fitness sportág elhelyezése a sportok rendszerében. 
Testépítő és fitness sportágak versenyszabályzata. 
A testépítő fitness sportágak szaknyelve, „szakzsargon”, kifejezések értelmezése. 
Testépítő és fitness sportágak versenyszabályzata 
Részletes anatómia a testépítés és fitness szempontjait figyelembe véve. Az emberi test ízületei és az ízületeket 
mozgató izmok.  
Felső végtag és függesztő készülékének ízületei és az ízületeket mozgató izmok. Vállöv izmai. A felületes mellkasizmok 
működése, gyakorlatanyaga. 
Mozgatóizmok fejlesztését célzó izolációs és alapgyakorlatok: 
A mozgástanulás szakaszai, a hibajavítás kérdései. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, a házi dolgozat határidőre történő leadása, izomcsoport 
edzéstervének elkészítése, edzőtermi bemutatása.  
Egy sportági versenyen való közreműködés versenyzőként vagy szervezőként, segédbírói tevékenység és beszámoló. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ 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) 

 Írásbeli házi dolgozatok, óraközi kérdések, minden K hétre beszámolók 
írása az aktuális tananyagról, Foglalkozásokon végrehajtott gyakorlatok 
edzőtermi folyamatos alkalmazása, szabályos végrehajtásának 
begyakorlása 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órai munkákon való aktív részvétel, a TVSZ szerint. 
A házi dolgozatok leadása, és elfogadása. 
Az előírt versenyeken való aktív részvétel, és beszámoló előre kiadott 
szempontok szerinti készítése, elfogadása. 
Aláírás megtagadása a félévi követelmények teljesítésének hiánya.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Az utolsó K-héten,. leadott anyag elsajátításáról beszámoló dolgozat 
írása. 
A gyakorlati órákon a kérdezett gyakorlat hibátlan bemutatása. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bogárdi István: A test izomzatának edzése (2014, 2016) Bogger Kft. 
 Anatómia 3D program 
 Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai,I. kötet, (2005) SE-TSK, Bp. 
Jegyzetek. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Arnold Schwarzenegger:  A testépítés nagy enciklopédiája (Alexander Kiadó, 1999.) 
Joe Weider: A testépítés bibliája (Alexandria Kiadó, 1998.) 
Szakfolyóiratok, versenyszabályzat, MTFSZ alapító okirat 
Frederic Delavier: Sportanatómia, (2014) Semmelweis kiadó 
Frederic Delavier: Sportanatómia nőknek (2014) Semmelweis kiadó 
Balogh Boglárka: A Testépítés és fitnesz sportág bemutatása, nemzetközi versenyrendszerének részletezése, 
kategóriák ismertetése (2019) Testnevelési Egyetem, Szakdolgozat 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:    MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 

2.   Női-Férfi torna 

Kódja: TE-EBN-TOR-SEGY2 
TE-EBL-TOR-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna, Bordán Csaba, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 1. tantárgy, amely a képzés során 

tantárgyfelvétellel először a képzés 1. félévében kerül meghirdetésre 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  

A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Általános és speciális bemelegítés a tornasportban. 

Mozgásképzés jelentősége, gyakorlati alkalmazása a női és férfi tornában. 

Speciális erőfejlesztés, szer - specifikus állóképesség fejlesztés a női és férfi tornában. 

Speciális koordináció fejlesztés, a női és férfi tornában. Gyakorlati feladatok bemutatása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Ellenőrző dolgozat és a gyakorlati bemutatás, a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév elején a 

közzétett tananyagból és módon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Két összetevőből áll: elméleti 50% (ZH megírása) + gyakorlati 50% 

                                   (mozgásképzés bemutatása) 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; a gyakorlati 

anyag bemutatása; a feltételek nem teljesítése az aláírás 

megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kalmár, Zs. (2007): Nemzetközi sportszakember képzés a tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p.  

Karácsony I.: A magyar tornasport krónikája (2002) Budapest Gulliver. 

Karácsony I.-Hamza I.-Keleti J. Torna 1x1 (1998) Budapest Hamza István. 

Karácsony, I. (1989) Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest.  

Tornáról színesen (1996) Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István. 

Válogatott cikkek a torna szakirodalmáról (1993) I. kötet. Karácsony István, Szakály Ernő és Kulcsár László 

szerkesztésében  Budapest MTE. Válogatott cikkek a torna szakirodalmáról (1994) II. kötet. Karácsony István és Donáth 

Ferenc szerkesztésében, Budapest MTE. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az előbbieken kívül minden aktuális irodalom és szakcikk. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat II. -
úszás 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Sós Csaba, dr. Tóth Ákos, Dr. Egressy János, Szájer Péter, Nagy Nikoletta 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. -úszás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az úszás sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 



293 
 

 Az úszásoktatás hosszú távú folyamat. A vízhez szoktatás elmélete és szükségessége.  E 

A vízhez szoktatás gyakorlat csoportjai és gyakorlatai.  E 

A vízhez szoktatás. I.  GY 

A vízhez szoktatás. II.  GY 

A vízhez szoktatás. III.  GY 

A gyorsúszás oktatása.  E. 

Ellenőrzés. Írásbeli ZH.   A gyorsúszás oktatása.  I. GY 

A gyorsúszás oktatása.  II. GY 

A hátúszás oktatása.   E 

A hátúszás oktatása.  I. GY 

A hátúszás oktatása.  II. GY 

Ismétlések.  GY 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Á.(2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Csaba L., Sós Cs., Tóth Á. (2000): Úszás Szöveggyűjtemény II. Bp. Obender & Co Studio Kft., Print 17 Kft. Nyomda 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat – II. 
vitorlázás 

Kódja: TE-EBL-USZ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019 10. 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Sigmond András, Dr. Rácz Levente, Keller András, Paulovits Dénes, Dr. Elena 
Christofory, Regős Attila 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat – I. vitorlázás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   A vitorlázás technikai hátterének,  a hajó részeinek anyagismerete, gyártási 
technológiái, és a sebességi tényezők állítási lehetőségeinek  a megismerése és 
kezelése az ifjúsági kétszemélyes hajók vonatkozásában. A meteorológiai 
környezet összetevői, a szél keletkezésének, és a várható változások okainak 
ismerete. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
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elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A verseny vitorlázáshoz szükséges általános fizikai képességek elemeinek ismerete  E 
A vitorlázás fizikai képességeinek fejjlesztési módszerei – II. 
A speciális erőnlét fejlesztés módszerei:  E, Gy 
A speciális erőállóképesség fejlesztésének módszerei:  E, Gy 
A speciális mozgás koordináció fejlesztésének módszerei:   E, Gy 
A rudazatok szerepe a hajó , és a vitorla beállítás tükrében: E 
A rudazatok gyártásához használt anyagok és technológiák ismerete:  E, Gy 
A vitorlázásban alkalmazott kötelek fajtái, alap anyagai, és gyártási technológiái: E 
A vitorlás hajó kezelésénél alkalmazott kötelek ismerte, és a  kötél kezelés gyakorlati munkái: E, Gy 
A meteorológiai környezet ismerete:  E 
A szél keletkezése, és a változásának okai: E 
A szél változásokat befolyásoló fizikai tényezők észlelése, mérése és felismerése: E 
A szél adatok mérési lehetősége, és az adatok kezelhetősége: E, Gy 
A vitorlázás szél taktikai elemeinek értékelése, és a szél taktika kialakításának lehetősége: E, Gy 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon és gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel 
A kiadott mérési feladatok, vizsgálati szempontok jegyzőkönyveinek elkészítése és bemutatása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Ellenőrző dolgozat  a 7. alkalommal, az oktató által meghatározott, és a 
félév elejétől a dolgozat megírásáig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás , a tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH 
legalább 60 % os eredménnyel történő megírása, - a feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után.  
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 
A kiadott mérési jegyzőkönyvek elkészítése, és bemutatása. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Rácz Levente:  A vitorlázás fizikai képesség fejlesztése,    MVSZ jegyzet 
Keller András:  Kötelek fajtái, kötél munkák,   MVSZ Jegyzet 
Chris Bonington:  Az időjárás 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Paul Kollin: Core Strength 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat II. 

VÍVÁS 

Kódja:   TE-EBL-KUZ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-09 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Szepesi László (kardvívás), dr. Salamon Gábor Párbajtőrvívás, Szlovenszky 
István (tőrvívás) 

Előtanulmányi feltételek: érettségi 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a sportágra jellemző technikai, taktikai, 
kondicionális képzés és az edzésfolyamatok tervezésének, kivitelezésének és 
ellenőrzésének módszereit a gyakorlatban is megismerjék és elsajátítsák.  Az 
oktatás célja, a vívó technika elsajátítása – ezen keresztül a vívás oktatásának 
elsajátítása. Egyéni iskola és csoportos foglakozások megtartása. A 
vívóversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
A hallgatók a jártasság szintjén legyenek képesek végrehajtani:    
A tanult akciók megfelelő technikai színvonalon történő bemutatását és oktatását 
elsősorban (társsal, illetve saját tanítvánnyal) iskolaadás formájában, mindhárom 
fegyvernemben; Versenylátogatás. Gyakorlati zsűri vizsga. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
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munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

VÍVÁSELMÉLET 3 FEGYVERNEM: A technika, a taktika és a képesség szerepe és aránya az eredmény elérésében. 
Technikai normák, alapvető taktikai formák, megoldások. A képességek megjelenési módja, formája és összefüggése 
más képességekkel és tulajdonságokkal. A kezdés, a kiválasztás és az alkalmasság problematikája. A küzdelem 
pszichológiai szerepe a találat alakulása során. 
TŐRVÍVÁS: Az egyenes szúrás, a hárítás-szúrás és a szúrás –hárítás - szúrás, valamint a belőlük kialakítható 
asszószerűség. Az előkészítés és elmélete. (A tanult akciók változó feltételek, körülmények közötti alkalmazása). 
KARDVÍVÁS: Az iskolavívás alapgyakorlatai és a belőlük kialakítható asszószerűség.  
Váltó vágás (szúrás), váltó szögvágás, kitérő vágás (szúrás) és kitérő szögvágás, valamint ezek hárításai.  
PÁRBAJTŐRVÍVÁS: A tőrszerű -, az oppozíciós -, és a szögszerű szúrásvégrehajtás technikája és alkalmazása. Az 
iskolavívás alapgyakorlatainak felépítése és gyakoroltatása a párbajtőr combat jellegének alapelveit figyelembe véve. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, szóbeli és gyakorlati (bemutató) vizsga.  
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással.       

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, saját és a másik fegyvernemben való versenyzés; (a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után) 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 
Szepesi László (2007): Vívástanulás csoportban. Dialóg Campus, Pécs, 2007, 110p.  
Gerevich – Szepesi L. (1979): Korszerű kardvívás (Sport, 1979) 
Tomanóczy–Gellért (1942): A vívás kézikönyve (Budapest, 1942) 
Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp. 284 p.  
Ozoray (Schenker) Z (1958): A modern magyar kardvívás (Sport: 1958.)  
Bay B-Rerrich B -Tilli E. (1953): Tőr és Párbajtőrvívás (Budapest, 1953)   
Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. első, ill. 1977.)                                                
Beke Z. – Polgár J. (1962): A kardvívás módszertana. (Sport, Bp. 1962) 
Lukovich I. (1968): Tőrvívás (Sport, 1968) 
Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás (Sport, 1965)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

FIE-MVSZ (2016): A vívás versenyszabályai, 

Duronelly R.–Lukovich (1975): Vívás. A segédedzői tanfolyam gyakorlati táborának szakmai segédanyaga (BTSH Okt. 

csoport 1975) 

Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G: Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó)   

Lukovich I–Mecseki A. (1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája (Sport,1967) 

Kogler Aladár: A győzelemhez vezető út pszichológiája. MOB, 2016, 190p.  

Tanulmányi és segédanyagok: 
Szepesi László szerk. (2006): Út a dobogóra: Vívó oktatófilm: Kard -, tőr - párbajtőrvívás, MTV-TF, 2006. 85 perc; 

Szepesi László: Foglalkoztatási formák: Alapozástól az Olimpiáig DVD 

Szepesi László (2016): 5 kardiskola kezdő vívók iskolagyakorlatai, DVD 

Szepesi László (2016): Felnőtt- haladó vívó kardiskolája, DVD.  

Pézsa Tibor 2006): Edzőtovábbképzés, video 

Szabó M - Szabó Cs. (1992): Szúrópárna gyakorlatok szerepe a vívásoktatásban TF Videostúdió 
 

 

 

 

 



302 
 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 

II.- vízilabda 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY2 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Kemény Dénes 

Kásás Zoltán 

Korosztályos válogatottak szövetségi kapitányai (női-férfi) 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I.- vízilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A vízilabda sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása 

szakedzői szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
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egészségkárosító hatását. szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

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

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Önállóan 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) 

 E: Az úszásoktatás részletezése, figyelemmel a technikára.     

Gy: Gyorsúszás gyakorlása. 

Gy: Hátúszás gyakorlása. 

E:.  A vízhez szoktatás gyakorlatai. 

Gy: Mellúszás gyakorlása.  

Gy:  Gyorsúszás és a hátúszás összekapcsolása. 

E:  Ellenőrzés 

Gy: Testhelyzet és alap lábmunka.  

Gy:  Taposóláb oktatása 

E:   Tesztírás 

Gy:  Taposóláb gyakorlása vízszintes testhelyzetben 

Gy:  Taposóláb gyakorlása függőleges testhelyzetben 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 
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Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző gyakorlat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején közzétett tananyagból és módon. 

Zárthelyi dolgozat a 4. K héten, melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Rajki Béla - Gallov Rezső: Korszerű vízilabdázás 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Testnevelés és sportelmélet Kódja: TE-EBN-PMT-TNSE 
TE-EBL-PMT-TNSE 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 20.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Hamar Pál 

Oktató neve:  Prof. Dr. Hamar Pál, Csordás Makszin Ágnes 

Előtanulmányi feltételek: NINCS 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: Az edző hallgatók szerezzenek alapvető ismereteket a testnevelés és sport 
elméleti alapjairól, hogy világos képet kapjanak, leendő tanulmányaikhoz, a 
testnevelés és sport fogalom és ismeretrendszeréről, kapcsolatrendszeréről a 
testkultúra más területeivel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
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dimenziói mentén) környezetének.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A kultúra, testkultúra fogalmi meghatározása, a két terület hatókörei 
2. A testnevelés elméleti kérdései 
3. A test- sportkultúra teleológiai értelmezése 
4. Alapfogalmak: a testnevelés, sport, testkultúra témakörében 
5. Az alapfogalmak értelmezése filozófiai, történeti, szociológiai, tudományos kutatási nézőpontból 
6. Zárthelyi  
7. A testnevelés és sport pedagógiai jelentősége 
8. A testnevelés nevelésben betöltött, meghatározó szerepe 
9. A nevelési, oktatási folyamat sajátosságai a testnevelésben és sportban 
10. A sport, versenysport személyiség alakító, fejlesztő hatása 
11. Az edzés, versenyzés összetett hatásai a személyiség alakítás nézőpontjából 
12. Taxonómia, követelmények jelentősége a testnevelésben és sportban 
13. A testnevelési és sport szakirodalom értelmezése, feldolgozása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az órákon való aktív részvétel,  
2. 1 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után) 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Az órákon való aktív részvétel. Ellenőrző dolgozat a 6. héten a 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: az órák max. 20%-a 
levelező munkarendben az órák max. 25 %-a 
1 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli kollokvium, amelynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana, Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs. 

 Hamar Pál (2016): A testnevelés tantervelmélete. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Takács Ferenc (2005): A kultúra történeti formái és a testkultúra, Kalokagathia, 1-2 sz. 7-14. o. 

 Istvánfi Csaba (2005): Nevelés, testnevelés, sport, Kalokagathia, 1-2. sz. 15-26. o. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  SZAKNYELV I Kódja:  TE-EBN-LEK-SZNY1 
TE-EBL-LEK-SZNY1 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. szeptember 26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportszaknyelvi Lektorátus - LEK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés munkarendjét. Oktatás 
nyelve: 

 Angol 

Tantárgyfelelős neve:  Nemerkényiné  Hidegkuti Krisztina 

Oktató neve:  Nemerkényiné  Hidegkuti  Krisztina, Kánai Mariann, Kaczvinszky Noémi 

Előtanulmányi feltételek: -- 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  Jelöljön ki egy értéket. Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  26 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismerjék a sport valamint a különböző sportágak, a 
sporttudomány, a sportegészségügy, a sport-táplálkozástan, az 
edzéselmélettel kapcsolatos legfontosabb szakkifejezéseket és nemzetközi 
szinten is megállják helyüket.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
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rehabilitációs folyam 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1-2.   Introduction to Studies Sports in General I. 

3-4.  Sport sin General II. 

5-6.  Basic Anatomy, Physiology and the Human Body I. 

7-8.  Basic Anatomy, Physiology and the Human Body II. 

9-10. Test I. 

11-12. Health, Fitness and Injuries I. 

13-14. Health, Fitness and Injuries II. 

15-16. Test II. 

17-18. Nutrition  

19-20. Sport Nutrition 

21-22. Exercises  

23-24. Exercises 

25-26. Test III. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

aláírás megszerzése, max. 20% (3 alkalom) hiányzás, az órákon való 

aktív részvétel, házi dolgozat készítése (ez utóbbi tanárfüggő)   

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése (ez utóbbi 

tanárfüggő) max. 20% (max. 3 alkalom) hiányzás. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, 5 fokozatú érdemjeggyel  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Krisztina Nemerkényi-Hidegkuti: English through Sport, Nemerkényi Bt. 2014 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Nemerkényi-Hidegkuti K.: Sportszótár (angol-magyar, magyar-angol), Semmelweis Egyetem, 2009 

Nemerkényi-Hidegkuti K.: Practice Book for Sport-Specific English, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és 

Sporttudományi Kar, 2006 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  EU alapismeretek és sport Kódja:  TE-EBN-TTT-EUS 
TE-EBL-TTT-EUS 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 01. 05. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Farkas Péter 

Oktató neve:  Dr. Farkas Péter, Dr. Dóczi Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  Jelöljön ki egy értéket. 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  Az EU alapismeretek és sport tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az 
Európai Unió fejlődésével és működésével, valamint a sport helyével és 
szerepével az európai integráción belül. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 7-Részletekbe menően ismeri a 
testnevelés és sport/rekreáció alapvető 
szabályozását. 

 Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és kapcsolat-
rendszerével, az érintett társadalmi, 
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gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti 
tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 7-Alkalmas az erőforrások felkutatására, 
bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a 
tágabb szakmai környezetében. 

 Képes az elsajátított szakmai, jogi, 
gazdasági, valamint szervezési és vezetési 
ismeretek hatékony gyakorlati 
alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik mások véleményét, a 
sportágazati, regionális, nemzeti és 
európai értékeket (ide értve a társadalmi, 
szociális és ökológiai, fenntarthatósági 
szempontokat is) a döntések során 
felelősen figyelembe venni. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Az európai integráció története és fejlődése. 
2. Az Európai Unió intézményrendszere 
3. Az EU döntéshozatali mechanizmusa 
4. A közösségi jog, az egységes piac és a négy alapszabadság értelmezése; 
5. Közös politikák és közösségi tevékenységek; 
6. Az EU helye, szerepe, lehetőségei a globalizálódó világban 
7. Az Európa Tanács és a sport 
8. A közösségi jog, az egységes piac és a négy alapszabadság értelmezése a sportban. 
9. Az EU sportjogi esetei 
10. Az uniós intézmények és a sport 
11. A versenysportot érintő uniós határozatok és állásfoglalások. 
12. Összefoglalás 
13. ZH 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív órai részvétel, ZH. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  kötelező 

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) 

 ZH a félévi anyagból 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Farkas Péter (szerk.) (2013): EU és sport, oktatási segédanyag, LLP Jean Monnet Module 

 www.europa.eu 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Farkas P.(2009): Út a Fehér könyvig, Kalokagathia 2009. 2-3. sz. 

 Farkas P. – Bardócz-Bencsik M. (2009): Európai Sport a lisszaboni szerződés ratifikálása idején, Kalokagathia 
2009. 2-3. sz. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szociológia Kódja:  TE-EBN-TTT-SZOC 

 TE-EBL-TTT-SZOC 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés munkarendjét. Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Dóczi Tamás 

Oktató neve:  Dr. Gál Andrea, Dr. Dóczi Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a szociológia alapfogalmaival, legfontosabb 
területeivel, kutatási módszereivel, és fontosabb elméleti és kutatási 
eredményeivel, melyek segítségével rálátást nyerhetnek a különböző 
társadalmi jelenségekre és elsajátíthatják a szociológiai gondolkodást. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatásához, integrálásához 
szükséges elméleteket, eszközöket, 
módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, a tudományos 
ismereteket, az egészséges életmódot és 
életminőséget, valamint rendelkezik az 
egészségtudatos ember szemléletével 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1.  Mivel foglalkozik a szociológia? A szociológia helye a társadalomtudományok között. A szociológiai gondolkodás 
kialakulása. A szociológiai kutatások módszertana. 

2. A magyar társadalom demográfiai jellemzői. 
3. Szocializáció és család. 
4. Társadalmi normák és értékek. 
5. Deviáns viselkedésformák. 
6. A társadalom szerkezete, rétegződése. 
7. Egyenlőség, esélyegyenlőség, társadalmi mobilitás. 
8. Életmód, életstílus, életminőség. 
9. Sztereotipizálás, előítélet, diszkrimináció. 

       10. Nemzetiségek és kisebbségek. 
       11. Az oktatás, az iskola szerepe a múltban és napjainkban. 
       12. A migráció jelensége, okai és következményei. 
       13. Társadalmi változások, globalizáció. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

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 

 Órai jelenlét a TVSZ rendelkezései szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Andorka R. (2006) Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Giddens, A. (2008) Szociológia. Budapest: Osiris 
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3.szemeszter 

 

  
TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Biomechanika I. Kódja: TE-EBN-BKI-BIO1 
TE-EBL-BKI-BIO1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.08.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr Kopper Bence 

Oktató neve:  Dr Kopper Bence 

Előtanulmányi feltételek: Anatómia 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A biomechanika alapismereteinek, vizsgálati módszereinek elsajátítása. A 
sportágspecifikus biomechanika tudásanyag megalapozása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-

Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat.  
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fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 7-Részletekbe menően ismeri a 
testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási 
módszereit. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  
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 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Mérőeszközök, mérési eljárások, vizsgálati módszerek a biomechanikában 
Kinematika. s-t, v-t, a-t függvények, értelmezésük. Ugrások, hajítások  
Dinamika, Newton törvények és következményeik 
Transzlációs és rotációs mozgások dinamikai leírása 
Energiaviszonyok mozgás közben. Teljesítmény 
Mozgatórendszerre ható erők. Kompressziós, húzó, nyíró, csavaró komponensek. A mozgatórendszer terhelhetősége. 
Első, másod, harmadosztályú emelők. Ízületi forgatónyomaték 
A TKP meghatározása statikus helyzetben 
A TKP meghatározása dinamikus helyzetben. Mozgáselemzés, markerek  
Egyensúly, állásstabilitás. Stabilometria 
Az ízületekre ható erők meghatározása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Ellenőrző dolgozat a 6. és 12. héten az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. a 13. 
héten javító – pótló dolgozat. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 6. és 12. héten az oktató által meghatározott, a félév 
elején közzétett tananyagból és módon. a 13. héten javító – pótló 
dolgozat. 
 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 
teljesítése. Két zárthelyi dolgozat legalább 40%-os eredménnyel való 
teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vagy írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik) 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr Kopper Bence: Biomechanika Előadás anyag https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-
intezet/kineziologia-tanszek/oktatasi-segedanyagok 

Budó Á.: Kísérleti fizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991 

Enoka, R.M.: Neuromechanical basis of KinesiologyHuman Kinetics kiadó, 1988 
 

  

AJÁNLOTT IRODALOM 

Hay,J.G.: The Biomechanics of Sports Technique, Prentice Hall kiadó. 1994 

Illyés Árpád (Szerk.) - Kiss Rita - Kocsis László.  Mozgásszervek biomechanikája. Terc. 2007 

Chapman. A. C.: Biomechanical analysis of fundamental human movements. Humankinetics 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/kineziologia-tanszek/oktatasi-segedanyagok
https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/kineziologia-tanszek/oktatasi-segedanyagok
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapozó ismeretek MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  ÉLETTAN I. Kódja: TE-EBN-ESO-ELT1 
TE-EBL-ESO-ELT1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.03.05. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Osváth Péter 

Oktató neve:  Dr. Osváth Péter, Dr. Pavlik Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Anatómia II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
Az emberi szervek, szervrendszerek működésének megismertetése 
nyugalomban, terhelés alatt, illetve a rendszeres edzéshez való 
alkalmazkodás alapvető törvényszerűségeinek megismertetetése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az aerob rendszer: a légzőrendszer jelentősége és felépítése 
2. A légzés mechanikája, gázcsere. A légzés szabályozása, légzésfunkciók fizikai terhelés alatt, a 

rendszeres edzés hatása a légzésre 
3. A vér jelentősége, összetétele, alakos elemek. Vérplazma, vércsoportok, véralvadás, a vér pH 

szabályozása 
4. A szív működése, a szívizom specifikus tulajdonságai. Szívciklus, perctérfogat. 
5. A szív működésének szabályozása.  Edzett szív. A vérkeringés jelentősége, vérkörök. Az artériás 

keringés: vérnyomás és meghatározó tényezői. 
6. A kapilláris és vénás keringés.  A vérkeringés szabályozása, keringés a terhelés alatt. 
7. Az anyagcsere fogalma, emésztés és felszívódás. Az emésztés, felszívódás sportélettani kérdései. 
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8. A köztianyagcsere. Az energiaforgalom általános kérdései: alapanyagcsere, égéshő. 
9. A napi energiaforgalom: a táplálkozás mennyiségi és minőségi kérdései. 
10. A szervezet folyadékháztartása. A vesék működése 
11. Az edzéssel kapcsolatos jelenségek.  
12. A sportmozgások felosztása, erőteljességi övezetek. 
13. A kondicionális állapot meghatározása. Doppingkérdés. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ 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) 

  
A félév során megírandó egy ZH, 50%-nál jobb 
eredménnyel. Sikertelen ZH pótlása a félév végén (12-13. 
tanulmányi héten). 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

        Írásbeli dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése, és a 
hiányzás ne haladja  meg  aTVSZ által megengedett 
mennyiséget. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli vagy szóbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Osváth Péter: A sportélettan sportegészségtan 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Pavlik Gábor: Sportélettan 
Dickhuth, H.-H.: Sportélettan, sportorvostan, Dialóg Campus Kiadó, 2005  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  PREVENCIÓ, REHABILITÁCIÓ Kódja: TE-EBN-ESO-PRH 
TE-EBL-ESO-PRH 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. szeptember 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Mészárosné Dr. Seres Leila Bettina 

Oktató neve:  Dr. Mészárosné Dr. Seres Leila Bettina, Krählingné Dr. Zsirai Zsuzsa 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók sajátítsák el azokat az ismereteket, melyek segítenek 

alátámasztani a mozgás, rendszeres fizikai aktivitás jelentős szerepét a 

betegségek megelőzésében és rehabilitációjában. Az aktív életmód iránt 

elkötelezett szakemberek képzése, akik tevékenységükkel az egészség 

megőrzését, a várható élettartam meghosszabbítását szolgálják. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 

Megfelelő tudással rendelkezik az 
egészséges emberi szervezet alapvető 
testi, lelki működésről és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről.  
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keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A prevenció, a megelőző orvoslás története, fogalma, prevenciós szintek, Magyarország egészségügyi 

helyzete, beavatkozási lehetőségek 

2. Fertőző betegségek epidemiológiája, a megelőzés lehetőségei, védőoltások 
3. Az elhízás, a diabetes, metabolikus X szindróma megelőzési lehetőségei, A diabeteses betegek rehabilitációja 
4. A magasvérnyomás betegség megelőzése 
5. Szív-és érrendszeri betegségek megelőzése és rehabilitációja 
6. Daganatok kialakulása, szűrővizsgálatok, megelőzési lehetőségek, onkológiai betegek rehabilitációja 
7. Mozgásszervi betegségek: arthrosis, degeneratív gerincbetegségek, csontritkulás prevenciója 
8. Gerincbetegségek (tartási rendellenesség, scoliosis) prevenciója, a gerincprevenciós gyakorlatok szerepe a 
sportágspecifikus edzések kiegészítéseként 
9. Sportsérülések megelőzése 
10. Sportsérülések utáni rehabilitáció 
11. Specifikus sportsérülések I. 
12. Specifikus sportsérülések II. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás feltétele az órákon való aktív részvétel. Írásbeli vizsga. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele az órákon való 

részvétel.Írásbeli vizsga. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás levelező rendben a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat szerint. A feltételek nem teljesítése az aláírás 

megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, melyet  a vizsgaidőszakban kiírt vizsgaidőpontokon lehet 
megszerezni. A számonkérés formája írásbeli dolgozat, melynek 
értékelése ötfokozatú skálán történik.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Dr Ádány Róza (szerk)(2012) Megelőző orvostan  és népegészségtan Medicina, Budapest  
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AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Neveléselmélet Kódja: TE-EBN-PMT-NVE 
TE-EBL-PMT-NVE 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 20.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Borosán Lívia 

Oktató neve:  Dr. Borosán Lívia 

Előtanulmányi feltételek: Pedagógia  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A kurzus végére a hallgatók, mint rendszert fogják látni a személyiséget és annak 
alkotó elemeit. Felépítése mellett azzal is tisztában lesznek, milyen módszerekkel 
történhet a személyiségformálás. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit.  



331 
 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  
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 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A nevelés értelmezése, a nevelés, mint tudomány jellemzői, a nevelés általános alapelvei, sajátosságai, a 
konstruktív életvezetés kialakítása az edzői munka során 

2. A nevelés lehetőségei és szükségessége 
3. A neveléstudományi irányzatok csoportosítása. A gyermek megismerésének lehetőségei edzői szempontból 
4. A nevelési értékek csoportosítása, ezen belül a közösségi értékek meghatározása, kialakítási feltételeik 

bemutatása 
5. A nevelési értékek csoportosítása, ezen belül az egyéni értékek meghatározása, kialakítási feltételeik 

bemutatása. A spontán kirekesztődés fogalma. 
6. Zárthelyi 
7. A személyiség ösztönző-reguláló sajátosságcsoportja elemeinek (szokás, példakép, meggyőződés) ismertetése, 

kialakítási feltételeinek biztosítása az edzői munka során 
8. Jellem, jellemfejlődés folyamata, pedagógiai lehetőségei 
9. A közvetlen nevelési hatásrendszer értelmezése, valamint a közvetlen módszerek bemutatása, szerepük az 

edzők nevelési folyamatában 
10. A közvetett nevelési hatásrendszer értelmezése, valamint a közvetett nevelési módszerek bemutatása, szerepük 

az edzők nevelési folyamatában 
11. Zárthelyi 
12. A félév zárása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Követelmény az órán való rendszeres részvétel, a szakirodalom megismerése. Bekapcsolódás az órai megbeszélésekbe. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

Zárthelyi a félévi tematikában meghatározott témakörökből, az órai 
anyagból és a kötelező irodalomból. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: az órák max. 20%-a 
levelező munkarendben az órák max. 25 %-a 
 
Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: A Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli vagy szóbeli kollokvium, amelynek értékelése 5 fokozatú jeggyel 
történik. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest 

 Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

 Takács Ferenc (2016): Irodalom és testkultúra. Pauker Holding Nyomdaipari Kft., Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Bábosik István-Borosán Lívia-Hunyady Györgyné-M.Nádasi Mária-Schaffhauser Franz (2011): Pedagógia az  

 iskolában. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 

 Bábosik István (2007)(szerk.): Pedagógia és személyiségfejlesztés. OKKER Kiadó, Budapest 

 Hamar Pál (szerk.) (2016): A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Sportági elmélet és gyakorlat III. 
- Aerobik 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.01 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsa 

Oktató neve:  Katus Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig, kiegészítve főleg a csoportos órákon résztvevő szabadidőben 

sportolók foglalkoztatásával. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
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rugalmassága, formálhatósága) rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
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jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A korosztályos Challenge gyakorlat elméleti és oktatás-módszertani ismereteinek elsajátítása. 
Korosztályos Challenge gyakorlatok videóelemzése. 
A korosztályos Challenge gyakorlat elsajátítása. I. 
A korosztályos Challenge gyakorlat elsajátítása. II. 

A korosztályos Challenge gyakorlat elsajátítása. III. 

A stepaerobikban használt zene sajátosságainak áttekintése, készítésének alapismeretei számítógépes szoftver 

segítségével. 

A korosztályos Step gyakorlatok elméleti és oktatás-módszertani ismereteinek elsajátítása. 
A korosztályos Step gyakorlatkészítés folyamatának megismerése. 
A korosztályos Step gyakorlat tartalmi követelményeinek megismerése, a részfeladatok (koreográfia, térszerkezetek, 

térváltások, síkváltások, kötelező elemek, nehézelemek, emelés) oktatás-módszertani alapismereteinek megismerése. 
Korosztályos Step gyakorlatok videóelemzése. 
Korosztályos Step gyakorlat készítése és gyakorlati elsajátítás. I. 
Korosztályos Step gyakorlat készítése és gyakorlati elsajátítás. II. 
Korosztályos Step gyakorlat készítése és gyakorlati elsajátítás. III. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, gyakorlati-írásbeli felmérés, az órákon való 

aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása, a gyakorlati 

anyag bemutatása. A feltételek részleges vagy teljes nem teljesítése 

az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F. I.G. 

Tihanyiné dr. Hős Ágnes: Az aerobik elmélete és gyakorlata TF, Budapest 1995 

Dr. Szécsényi József: Streching, TF, Budapest, 1992 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Karácsony, I., Katus, T., Juhász, J., Paczolay, Gy., Petrik, Á., Pfeifer, F.: A Magyar Torna Szövetség 125 éve, Magyar 

Torna Szövetség, Budapest, 2010 

Sölveborn, S.A.: Ez a streching, TF Könyvtár (FK 10847) 

Beaulieu, John E.: Stretching for all sports, TF Könyvtár (8-1/5722) 

Szécsényiné dr. Fekete Irén: Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1983 

Szécsényiné dr. Fekete Irén: Az új aerobik, Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984 

Hamza István: A torna, erő, bátorság, harmónia, Budapest Útmutató Kiadó, 1998 

Bejek, K., Hamar, P.:Torna ABC, Okker Kiadó, Budapest, p. 316.,1997 

Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1X1, Budapest, 2000. 

Kalmár, Zs.: Nemzetközi sportszakember képzés a tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p., 2007 

Karácsony, I.: Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest, 1989 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 

három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával I. Magyar Edző, 4. 26-30., 2005 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 

három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával II. Magyar Edző, 1. 27-33., 2006 

Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István: Tornáról színesen, Budapest,1996 
 

 

 



338 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat III. 
Akrobatikus Rock’n’Roll 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Kis Katalin 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Megismertetni a hallgatókkal az akrobatikus RR oktatásának alapjait, mélységeit. 
Ismeretek biztosítása az edzői munka ellátásához: 

- Szaknyelvi ismeretek. 
- Sportágspecifikus szabályok ismerete. 
- A félév során oktatásra kerülő Akrobatikus RR elemek technikai 

végrehajtására vonatkozó követelmények ismerete. 
- A feldolgozott mozgásanyag alapvető oktatás-módszertani ismeretei. 
- A tanult elemek gyakorlati végrehajtása. 

 
Kreatív oktatói szemlélet igényének felkeltése az Akrobatikus RR edzéseken. Saját 
oktatói stílus és módszerek kialakítása a tapasztalatok és tanult anyagok 
felhasználásával. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
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munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

9. Konzultációs hét 
 

Balesetvédelmi ismeretek. 
A félévi követelmények ismertetése. 
Sportágspecifikus bemelegítések: - Ritmus és tempó helyes használata a gyakorlatban. Edzésidő hiányát áthidaló 
bemelegítések 
Szökdelések: Technikai fejlesztő, erősítő és állóképességet fejlesztő mozgássorok (blokkok) 
Kirúgások: Kick és KickBallChange hibalehetőségei (grafikus ábrázolás elemzése, bemutatása) 
Alaplépés: Pontozás hibalista az elméletben és gyakorlatban 
Edzéstervezés: Különböző korosztályú és tudásszintű csoportok edzéseinek megtervezése  
Kiegészítő mozgások, sportok: Edzésen ill. edzésen kívül javasolt egyéb mozgásformák, jelentőségük. 
Akrobatika katalógus megismerése, használata a gyakorlatban.  
 

10. Konzultációs hét 
 

Páros táncelemek oktatása (haladó szint): RR táncelemek és Kontakt táncelemek (DG3) 
Sportszerek használata Akrobatikus RR alapmozdulatainak fejlesztéséhez 
Koreográfia készítés elmélete és gyakorlata (páros) 
Akrobatikus elemek rávezető gyakorlatai (haladó szint – SL3, SL2))  
SL3 elemek – elmélet és gyakorlat (meghívott páros bemutatásával) 1-2. elemcsoport 
 

11. Konzultációs hét 
 

Formációk (haladó szint): alakzatváltás, szinkron  
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Tartásjavító mozdulatsorok tánchoz és akrobatikus elemekhez 
Koreográfia készítés elmélete és gyakorlata (formációk) 
Tánc és akrobatika kötési lehetőségek (haladó szint)  
SL3 elemek – elmélet és gyakorlat (meghívott páros bemutatásával) 3-4. elemcsoport 

12. Konzultációs hét 
 

SL3 elemek – elmélet és gyakorlat (meghívott páros bemutatásával) 5. elemcsoport 
Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása  
Értékelés 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
 
 
Félévi követelmények 
 
Alaplépéses és táncos elemek: 

6. Akrobatikus RR alaplépés hibalehetőségei (egyéni és páros); javítási, fejlesztési technikák 
7. Akrobatikus RR alaplépés és alapmozdulatok fejlesztése sporteszközök használatával 
8. Táncos elemcsoport 3. – Kontakt táncelemek (DG3) 
9. Tartásjavító mozdulatsorok haladó, versenyző szinten  
10. Tánc és akrobatika kötési lehetőségei, variációk 
11. Koreográfia készítés elmélete és gyakorlata (páros és formáció) 

Akrobatikus elemek és akrobatika előkészítő gyakorlatok 

4. Akrobatikus elemek rávezető gyakorlatai – haladó szint (SL3, SL2) 
5. Akrobatika katalógus használata, SL szintek megismerése.  

SL3 elemeinek megismerése, elemzése, letanítása (lehetőség szerint bemutatása) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség. 

 A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 

 1 db akrobatikus RR táncverseny látogatása. 

 Gyakorlati követelmények bemutatása 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Félévi követelmények teljesítése.  
Pótlás: TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása, oktatási gyakorlat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

9.  Mády Ferenc: Egészségről táncosoknak. Budapest, Planétás - MTF, cop. 1998  
10. Szécsényiné Fekete Irén: Művészi gimnasztika táncosoknak. Bp. Planétás, 1999 
11. Berczik Sára: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika - módszertani útmutató a 3-10 éves 

korosztály testi neveléséhez. Budapest, Művelődési és Közokt. Min. 1992 
12. Berczik Sára: A gyermek harmóniája - Berczik Sára esztétikus testképző módszere, Budapest, Sport, 

1990 

AJÁNLOTT IRODALOM 

39.   Az Állami Artistaképző Intézet (szakközépiskola és szakiskola) nevelési és pedagógiai programja. Budapest, 
Állami Artistaképző Intézet, 2004 

40. Dr. Ángyán Lajos: Sportélettani alapismeretek. Duplex-Rota Kft., Pécs 1993 
41. Bejek K.- Hamar P.: Torna ABC. OKKER Kiadó, Bp 1997 
42. Derzsy B.: A gimnasztika alapjai. Fit-Forma Welness Kft., Bp. 2006 
43. Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998 
44. Dr. Frenkl Róbert: Anatómiai és Sportegészségtani Ismeretek. OTSH jegyzet, Bp. 1993 
45. Hamar P. - Szakály E.: Minitrampolin ugrások-ugrásbemutatók. TF, Bp. 2003 
46. Hamza I.-Karácsony I.-Molnár F.-Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1x1. Hamza István, Bp. 2000 
47. Jeszenszky Endre: Balett + Jazztánc. Aesculart, Bp. 1995 
48. Jeszenszky Endre: Balett ± Dzsessz-tánc zsebszótár. Aesculart, Bp.  
49. Karácsony I.-Hamza I.-Keleti J.: Torna A-tól Z-ig. Hamza István, Bp. 1999 
50. Kerezsi E.: Torna I. Mozgásos elemek szakkifejezései. MTE, Bp. 1992 
51. Metzing M.: Gimnasztika. TF Továbbképző Intézet, Bp. 2006 
52. Németh András: Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpedagógusok számára. Budapest, 

Planétás : MTF, cop. 1997 
53. Ozsváth K. (szerk.): Gimnasztika-torna módszertan tanítóknak. BTF jegyzet, Bp. 2001 
54. Steuer, Wolfgang: Rock’n’Roll. Planétás kiadó, Bp. 2001  
55. Szakál A. – Kis K.: Akrobatikus Rock’n’Roll figurakatalógus. MTÁSZ jegyzet, Bp. 2007 
56. Szécsényiné F. I.: Ritmikus gimnasztika. JEL Kiadó, Bp. 2007 
57. Szécsényiné F. I.: RSG. Mozgás, szépség, harmónia. Sport, Bp. 1986 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 3. / 
Asztalitenisz 

Kódja: TE-EBL-SPJ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. augusztus 16. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Karsai Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 2. / Asztalitenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A sportág technikai alapjainak és játékszabályainak megismertetése.  

A technikai elemek felnőtt, iskolai sportköri és egyesületi feldolgozásának 

megismertetése.  

Különböző játékszintek, nemzetközi trendek. 

Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és elsősegély-
nyújtási alapvető szabályokat és 
eljárásokat.  
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károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és élettani, 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
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ezeket környezetében. képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
 

 1. Fizikai képességek szerepe a mai asztalitenisz sportban.                                   Elmélet 2 óra 

2. Fizikai képességek az edzésben. 

Kondíció edzés az asztaliteniszben, multi-labdás edzésen.                                Elmélet 2 óra 

3. A fizikai képességek fejlesztése.                                                                         Elmélet 2 óra 

4. Az ütő és a különböző borítások fajtái, gyártásuk, hatásuk.                               Elmélet 2 óra 

 A tananyag ütemezése gyakorlat 

 

1. Multi-labdás edzéseken a végrehajtás technikája.                                           Gyakorlat 2 óra 

Adogatások és tanításuk.                                                                               

2. Kivitelezés: a különböző technikai elemek.                                                    Gyakorlat 2 óra 

A multi-labdás edzés funkciója.                                                                       

3. Komplett multi-labdás edzés kivitelezése.                                                      Gyakorlat 2 óra 

4. Különböző játékstílusok bemutatása.                                                              Gyakorlat 2 óra 

Támadó stílus és fajtái. 

5. Védekező játékstílus és fajtái és elemzésük.                                                   Gyakorlat 2 óra 

6. Különböző játékstílusok videó analízise és gyakorlati bemutatása.                Gyakorlat 2 óra 

7. Különböző európai iskolák elemzése és gyakorlati kivitelezése.                    Gyakorlat 2 óra 

8. Pörgetés kezelése, mint a fejlődés kulcsa az asztaliteniszben.                        Gyakorlat 2 óra 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. gyakorlati bemutatás, egyénekre szabott írásbeli 

feladat. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak 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) 

  

A félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati 

bemutatás (edzésvezetés), szóbeli vizsga. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak szerint.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás  

megtagadását vonja maga után, edzéslátogatás a kiadott  

feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A 4. héten edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók 

a félév gyakorlati ismereteit. Ez beszámít a kollokvium 

érdemjegyébe. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Wolfgang Friedrich und Frank Fürste: 

Tischtennis - verstehen - lernen - spielen 

MOATSZ szaklapok 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Ormai László: A korszerű asztalitenisz 

DTTB Tischtennis 

Internet Google asztalitenisz 

You Tube asztalitenisz 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat III. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Béres Sándor 

Oktató neve:  Az atlétika tanszék oktatói 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  Az atlétika elmélete és gyakorlata tantárgy három éve, hat féléve alatt az edzői 
szakos hallgatók ismerjék meg a különböző korosztályok edzés módszertanát, az 
egyes versenyszámok modell technikáit.  A hallgatók váljanak képessé – a 
különböző korosztályok ugróképességének fejlesztésére, és a négy atlétikai ugró 
versenyszám edzéseik levezetésére.  A harmadik félévben sajátítsák el a 
sportágunk alapjait, az ugró szakág stílus történetét a versenyszámok alap és 
modell technikáit és a különböző versenyszámok versenyszabályait.    

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
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módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 
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médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hallgatók, a leendő edzők ismerjék meg az atlétika ugró szakágának  hazai stílustörténetét. Legyenek tisztába a 
nemzetközi és a hazai, atlétika fejlődésében meghatározó szerepet játszó egyéniségek szerepével. Ismerjék az ugró 
szakágon belül a különböző alap és modell technikákat és az egyes versenyszámok szabályainak a taktikára és az edzés 
módszereket befolyásoló hatásait. Legyenek tisztában a sportág űzéséhez szükséges atlétikus ugró képesség fejlesztő 
gyakorlatokkal, nyerjenek betekintést az atlétika versenyszámaiba  az ugró versenyszámok ismereteinek elsajátításával 
ismerjék meg annak dinamikai elemeit. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel a gyakorlati órákon. A mozgás és teljesítmény szinteknek bemutatása a szökdelő, ugró 
tesztgyakorlataiból.  
Ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése. 
MEFOB-on, vagy más egyeztetett atlétikai versenyen való részvétel versenyzőként vagy szervezőként. 
Rendszeres atlétikai edzésen való részvétel a TFSE-ben vagy saját szakosztályban  a tanszék által jóváhagyott edző 
szakedző irányításával. 
Két  szakcikk összehasonlító elemzése. 
 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

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

Félévi követelmények   mint fent 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel az órákon, a félév során megadott témákban házi dolgozat 
készítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Koltai J. – Szécsényi J. (1996), Az atlétika versenyszámok technikája UGRÁSOK, SE-TSK, Bp. 
Koltai J. – Oros F. (szerk.): (2004), Az atlétika oktatása, SE-TSK, Bp.  
Szalma L. (szerk.): (2010), Kondicionális képességfejlesztés, SE-TSK, Bp. 
Zarándi L. – Schulek Á. (1992),Fiatalok ugróiskolája, TF, Bp. 
Takács L. (szerk.) (2004) Atlétika (technika, oktatás, edzés) SE-TSK, Bp. 
Atlétikai versenyszabályok: (2016), MASZ, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

J.I. Tomphson P. (1991) Introduction to Coaching Theory, IAAF 
J.I. Tomphson P. (2010) Bevezetés az edzéselmélet alapjaiba, IAAF – MASZ, Bp. 
Krasovec F. – Takács L: (1997), 100 év atlétika, MASZ, Bp. 
Fejes Z. (1978), Korszerű edzés az atlétikában Bp. 
Szekeres S. (1982), Fiatal atléták edzése, MASZ, Bp. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 

III.  BIRKÓZÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Farkas Gábor, Dr. Barna Tibor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült birkózó szakemberek kibocsátása, akik a 

birkózás mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, és olyan 

versenyzőket nevelni, akik nemzetközi szinten is jó eredményekre képesek. 

A mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, a sportegyesületi 

munkához, a sportág elméleti műveléséhez rendelkeznek szükséges 

gyakorlati, és szaktudományi ismeretekkel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
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módszereit.  

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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 Elmélet: Verseny előkészítés, versenyzés. A sportversenyzés meghatározása, jellemzése.  Birkózó 

versenyek fajtái, jelentőségei. Versenyszabályok és ezek alkalmazásának módszerei edzésen.  

Formaidőzítés, verseny előkészületek.  Súlytartás irányítása, terhelés-pihenés arányainak helyes 

megválasztása. Egyéni igények fokozott szemmel tartása. 

 Gyakorlat: Kötöttfogású technikai elemek kombinációi álló helyzetből.  Kötöttfogású technikai elemek 

kombinációi parter helyzetből.  Kötöttfogású birkózás-összetett támadások és kombinációk, mérkőzések 

taktikai felépítése különböző küzdő stílusú és alkati tulajdonságokkal rendelkező versenyzők ellen 

 Elmélet:  Edzés kiegészítő eljárások, módszerek. Birkózók táplálkozása.  Fogyasztás. Autogén tréning 

jelentősége és alkalmazási területei a birkózásban, illetve a légzés jelentősége.  Utánpótlás nevelés, 

kiválasztás. A tehetség jellemzői.  A sportági kiválasztás. Kiválasztás és kiválasztódás. A kiválasztást 

segítő eszközök és módszerek. 

 Gyakorlat:  Szabadfogású birkózás, alapállás, elmozgás a szőnyegen, távolság tartás.  Szabadfogású 

birkózás- előnyös megfogás elérése és megtartása- fogásbontás, közbetámadások végrehajtása. Lábra 

támadások előkészítése és befejezése érintő távon kívül.  Lábra támadások előkészítése és befejezése 

érintő távon belülről: karberántásból és karelvezetésből.  Lábra támadások előkészítése és befejezése 

érintő távon belülről: hónaljfogásból. 

 Elmélet:  Utánpótlás nevelés: előkészítő korcsoportú birkózók sajátosságai. Életkori sajátosságok, 

anatómiai jellemzők.  Információ források, receptorok szerepe a mozgástanulásban. Az utánpótlás 

nevelés időszaka, készségek és képességek fejlesztése.  A mozgástanulás elméleti tanácsai, feltételei. A 

kreativitás jelentőslége a fiatalok képzésében.  Az edző tervező munkája. Az edzéstervek fajtái.  Az 

edzés szerkezeti felépítése. Az edzés részek értelmezése. Napi edzésterv. 

 Gyakorlat:  Szabadfogású birkózás- Lábra támadások előkészítése és befejezése érintő távon belülről: 

Fordított karlezárás.  Lábra támadások: nyak-felkar, nyak-hónalj megfogásból.  Lábra támadások: 

Fejlefogásból.  Lábra támadások védései.  Lábra támadások védései és kontra technikák különböző 

helyzetekből. 

 Szóbeli vizsga, gyakorlati vizsga 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Szakcikk fordítása 
Szóbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező - a 

feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. A birkózás versenyszabályai (2016)  UWW kiadvány. TF könyvtár 

2. Dr. Barna Tibor(2006): Játék a birkózás. TF könyvkiadó p.250 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Rajko Petrov bolgár szakíró könyvei. FILA kiadványok. TF könyvtár p.257. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat III. 
Evezés 

Kódja: TE-EBL-USZ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Ficsor László 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II. evezés 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Az evezés sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. Az evezős sportági profil megismerése, mely alapján felismeri az igazi 
tehetséget, ki tudja választani, szűrni és gondozni tudja őket.  Az evezős sportolók 
korcsoportos bontású képzési anyagának megismerése, mely alapján ki tud 
dolgozni szakmai tervet. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A sportági profil meghatározása. E 

 Edzéstervezési alapok az evezésben, élettani alapok. GY 

 Edzéstervezési alapok az evezésben, periodizáció. GY 

 Edzéstervezési alapok az evezésben, intenzitás kategóriák. GY 

 Az evezés elkezdésének optimális kora, kiválasztás. E 

 Hosszú-távú edzéstervezés, evezős fejlesztés szempontjai (LTAD). E 

 Az utánpótlás korú evezősök felkészítésének alapjai.  GY 

 Az utánpótlás korú evezősök szárazföldi felkészítésének alapjai.  GY 

 A felnőtt evezősök felkészítésének alapjai. GY 

 A felnőtt evezősök szárazföldi felkészítésének alapjai. GY 
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 Ismétlések. E 

 Összefoglaló, ellenőrzés, esszé, és írásbeli teszt formában. E 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

 Evezős edzések látogatása. 

 1 házi dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 4 K hét alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, valamint egy házi 
dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Fáth András, Az evezés módszertana;  
Szabó Károly, Az evezés edzéselmélete és módszertana; 
A MESZ hosszú távú sportolófejlesztési programja. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

FISA edzésmódszertani anyagok, (Coaching Manual Level III) 
MOB, LTAD 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat III. 

(gyorskorcsolya) 

Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 201910.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Telegdi Attila 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II. (gyorskorcsolya) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A gyorskorcsolya sportágak elmélete és gyakorlata tantárgy három éve, 6 

féléve alatt a gyorskorcsolya és a rövidpályás gyorskorcsolya sportágak 

vonatkozásában a hallgatók ismerjék meg a sportági felkészítés alapelveit, a 

korosztályos felkészítés elméletét és gyakorlatát egészen az utánpótlás 

korosztályig, ahol képesek legyenek önállóan az életkori sajátosságoknak 

megfelelő korosztályos felkészülés megtervezésére és annak gyakorlati 

levezetésére. 

A harmadik félévben a gyorskorcsolya sportágak alapjaival, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő technikai és fizikai felkészítés elméleti és 

gyakorlati alapjaival ismerkednek meg. Megismerik a Hosszútávú Sportoló 

Felkészítési Program (LTAD) rendszerét a Magyar Korcsolyasport Hosszú-

távú Felkészítési Programját(MKHFP) és ezen belül a „korcsolyázás 

alapjai‖ és a „korcsolyázás tanulása‖ szint legfontosabb alapelveit. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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MKKR KKK 

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

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
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betartatásának. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Elmélet: A gyorskorcsolyázás kiegészítő feltételei (szakmai tartalom): 

- Lépés ritmus 

- Ritmus koefficiens 

- Az ellökés gyorsasága és időtartama (az ellökés szögeinek viszonyából) 

- A korcsolyázás tempója és sebessége (az ellökés szögeinek viszonyából) 

- A rövidpályás gyorskorcsolyázás kiegészítő feltételei 

- A rövidpályás gyorskorcsolyázás ritmusa 

A kanyar döntési-szög szerepe és fontossága a short-track gyorskorcsolyázásban. 

Gyakorlat: Az „aktív kezdet‖ és a „korcsolyázás alapjai‖ gyakorlat anyaga, a képességfejlesztések szárazföldi 

(görkorcsolya, egyéb mozgásformák) és jeges gyakorlat anyaga (legfőképpen koordináció fejlesztés). 

Gyakorlati oktatás végzése, egyéni és csoportos oktatás levezetése, valamint szárazföldi és jégen végezhető 



360 
 

játékos képességfejlesztés módszereinek, eszközeinek gyakorlati megvalósítása, foglalkozás levezetése. 

Elmélet: Egyes távok korcsolyázásának technikai sajátosságai (SS és ST) 

- Hosszútávok (SS/ST) 

- Az 500 méteres táv (SS/ST) 

- Az 1000 méteres táv (SS/ST) 

- Az 1500 méteres táv (SS/ST) 

- A távok jellegzetességei 

A csapat (SS) és váltó (ST) versenyek korcsolyázásának technikája. 

Gyakorlat: Az „korcsolyázás alapjai‖ gyakorlat anyaga, a képességfejlesztések szárazföldi (görkorcsolya, 

egyéb mozgásformák) és jeges gyakorlat anyaga, tesztrendszere (koordináció fejlesztés, felmérés). Gyakorlati 

oktatás végzése, egyéni és csoportos oktatás levezetése, koordinációs, kondicionális mérési technikák eszközei, 

módszerei, gyakorlata, a következő „korcsolyázás tanulása‖ szint kezdésének feltételei. 

 

Elmélet: Az LTAD és a MOKSZ MKHFP programja 

- Az LTAD és a MKHFP a gyorskorcsolya sportágak vonatkozásában, fókuszában az utánpótlás 

nevelés, elsősorban a „Korcsolyázás alapjai‖ és a „Korcsolyázás tanulása‖ 

- A sportági felkészítés alapelvei 

- A korosztályos felkészítés elmélete és gyakorlata 

A korosztályos felkészítés megtervezése és annak gyakorlati részletei.   

Gyakorlat: Az „korcsolyázás tanulása‖ gyakorlat anyaga, a képességfejlesztések szárazföldi (görkorcsolya, 

imitáció és egyéb mozgásformák) és jeges technika gyakorlat anyaga (koordináció fejlesztés). Gyakorlati 

oktatás végzése, egyéni és csoportos edzés levezetése, koordinációs és kondicionális mérési technikák, technika 

elemzési eszközei, módszerei, gyakorlata. 

Elmélet: Gyakorlati ismeretek: 

- A gyorskorcsolya sportágak alapjai, gyakorlatok ismertetése az elsajátításhoz 

- Korosztályoknak megfelelő technikai és fizikai felkészítés elmélete és gyakorlata 

- LTAD Felkészítési program „Korcsolyázás alapjai‖ és „Korcsolyázás tanulása‖ gyakorlatai 

    Szakmai tartalom: 

- Gyorskorcsolya sportágak alapvető „kezdő‖ száraz és jeges technika és fizikai felkészítésének 

módszerei 

- Sokoldalú képességfejlesztés, játékos gyakorlatanyag szárazon és jégen 

 

Gyakorlat: Az „korcsolyázás tanulása‖ gyakorlat anyaga, a képességfejlesztések szárazföldi (görkorcsolya, 

imitáció és egyéb mozgásformák) és jeges technika gyakorlat anyaga (koordináció fejlesztés) valamint fizikai 

fejlesztés mozgás anyaga (a szenzitív időszaknak megfelelően). Gyakorlati oktatás végzése, egyéni és 

csoportos edzés levezetése, koordinációs és kondicionális mérési technikák, technika elemzés eszközei, 

módszerei, gyakorlata. A következő szintre „korcsolyaedzés tanulása‖ lépés feltételeinek tesztrendszerének 

megismerése, gyakorlati alkalmazása. A szenzitív időszaknak megfelelő motoros képességek fejlesztésének 

gyakorlat anyaga. 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

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

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órákon. Hiányzás mértéke a TVSZ szerint. 

 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon a vizsgaidőszak ideje alatt, szóbeli 

vizsga szintén a félév végén. 

 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

A Hosszú Távú Korcsolya Fejlesztési Program (MOKSZ) 

A Hosszú Távú Sportolófejlesztési Program (MOB) 

Canadian Sport for Life-LTAD 2.0  
(http:/canadiansportforlife.ca/sites/default/files/user_files/files/CS4L%202_0%20EN_april16_ 

webpdf.pdf) 

SpeedSkatingCanada’s Long-Term AthleteDevelopmentPlan 

(http:/www.speedskating.ca/about/skater-development/the-ltpad-model) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Handbook of speedskating. (ISU) 

Harsányi L.(2000): Edzéstudomány I-II.Dialog Campus Kiadó, Pécs. 

Király T.,SzakályZs. (2011): Mozgásfejlődés és motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban. Dialog 

Campus Kiadó, Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat III. 
(jégkorong) 

Kódja: TE-EBL-EMK-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II. (jégkorong) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók sajátítsák el a jégkorongozásban alkalmazott taktikai elemek 
rendszerezését, ismerjék meg annak támadásra vonatkozó fázisait. 
Képesek legyenek átlátni és oktatni a támadó taktikai elemek 
végrehajtásának és alkalmazásának módjait, a különböző védelmek ellen 
történő támadásszervezés taktikai lehetőségeit. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
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migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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• A félév követelményeinek ismertetése. A jégkorongozás taktikájának felosztása, rendszerezése.  
• A támadás taktikája.  
• A taktikát előkészítő kisjátékok. 
• Iramjátékok. 
• Timing gyakorlatok.  
• Küzdőjátékok. 
• A rendezetlen védelem elleni támadás taktikája (2-1, 3-1, 3-2). 
• A rendeződő védelem elleni támadás taktikája (2-1 backcheck, 3-1 backcheck, 3-2 backcheck).  
• A gyorsindítás megakadályozása – lerohanás elleni védekezés taktikája 1.  
• A pozíciós támadójáték elemei: az 1-1 elleni játék posztonkénti lehetősége, eltérései. 
• A térnyerés lehetőségei.  
• A helycserés támadójáték elemei: korongos, korongnélküli.  
• A pozíció váltásos támadójáték elemei: bekorcsolyázás, széthúzás/lemaradás. 
• A vegyes támadójáték elemei: Pozícióváltás és helycserés támadás. 
• A támadás taktikája a védekező harmadban.  
• A támadás taktikája a középső harmadban.  
• A támadás taktikája a támadó harmadban.  
• A támadó taktikák a junior korosztályban. 
• A támadó taktikák a junior nemzetközi élvonalban. 
• A támadó taktikák a férfi magyar élvonalban. 
• A támadó taktikák a női nemzetközi élvonalban. 
• Ellenőrzés 2. Gyakorlati bemutatás.  
• ZH. 
• A beadandók ellenőrzése, összefoglalás. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív 
részvétel.  Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt támadó taktikai elemekből. 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, 
az órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.  Írásbeli és/vagy 
szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a 
szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt támadó 
taktikai elemekből. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. A házi dolgozat két részből áll:  

 egy junior mérkőzés megtekintése élőben és arról 
jegyzőkönyv készítése egy kiválasztott csapat által 
alkalmazott rendezett és/vagy rendezetlen védelem 
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elleni támadó taktika jellemzéséről. A jegyzőkönyvet 
a mérkőzés után a játékvezető, vagy az edző vagy 
egy hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell.  

 Egy nemzetközi junior mérkőzés felvételről történő 
megtekintése és elemzése a támadó taktikai elemek 
előfordulásáról és sikerességéről.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

             Ellenőrző dolgozat a 4. konzultációs héten történik, az 
oktató által meghatározott, a      
             félév elején közzétett tananyagból és módon. 
             A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással 
történik. Minden feladatot a    
             hallgató 3x mutathat be, a legjobb kísérlet számít. A 
bemutatási anyag:     

1. 2-1 támadás megoldásainak bemutatása.  
2. 3-1 backcheck támadás megoldásainak bemutatása. 
3. 3 x chip passzolás a palánkra és 3-2 megoldásainak 

bemutatása.  
A bemutatás a 4. konzultációs héten történik a félév elején megadott 
tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 
A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési forma: 
            Írásbeli vagy szóbeli számonkérés és gyakorlati bemutatás. 
Minden elméleti és  
            gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik, a végső osztályzat a  
            részosztályzatok átlagából alakul ki.             

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Géczi Gábor (2012): A jégkorongozás alapjai. MJSZ 

Dr. Géczi Gábor (2009): HOKIMÁGIA DVD 11. rész MJSZ 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Coaching education program skill progressions for youth hockey. USA Hockey 

TEAM Canada – program of excellence. Hockey Canada 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: 
Sportági elmélet és gyakorlat II. 

JUDO 
Kódja: 

TE-EBL-KUZ-
SEGY3 

Tantárgy kreditértéke: 6 kredit 
Készítés 
dátuma: 

2019 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése: BA Edző 

Képzés munkarendje: Levelező 
Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve: 
Dr. Németh Endre 

Horváth Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. JUDO 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

3. félév 
Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: 

Elmélet: 
8 

Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 
Gyakorlat: 

16 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy 
Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és 
bemutatás 

A tantárgy célja: 

Olyan felsőfokon felkészült szakemberek kibocsátása, akik a judo 

mozgásanyagot képesek magas szinten oktatni az óvodáskortól a 

világklasszis versenyzők szintjéig bezárólag. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és 
sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Ismeri a tehetséggondozás 
elméleteit és annak 
gyakorlati 
megvalósíthatóságának 
módjait. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez 
kapcsolódó módszereket, 
technikákat. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, 
melyet a sportolók 
egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások 
vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes sportágfejlesztő 
tevékenységre, melyet 
folyamatosan vagy 
projektszerű 
munkavégzésben valósít 
meg. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók 
kiválasztására, magas szintű 
felkészítésére, 
versenyeztetésére. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

 Képes a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók 
egészségének megtartása 
mellett. 

Attitűdök (érzelmi és 
értékelő 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 

 Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasági, 
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viszonyulások, 
megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

megszilárdítására. kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, 
saját erejétől függően 
próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a 
gyermeki és bármely életkori 
emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális 
területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a 
saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről 
koherens egyéni álláspontot 
alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint 
alakítja környezetét.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play 
szellemében és értékeit 
közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad 
teljes környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív 
együttműködés kialakítására 
törekszik a testkulturális 
területen működő 
szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései 
során tudatosan képviseli 
azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1.  

Lábtechnikák oktatása a judóban 

- Gari 

- Barai 

- Gake és kombinációi 

Külső és belső horgok, söprések, kampózások 

2.  

Csípőtechnikák oktatása a judóban (Koshiwaza) 

Ogoshi, Ukigoshi, Hanegoshi, Koshiguruma, Haraigoshi, Tsurikomigoshi, 

Sodetsurikomigoshi, Ushirogoshi, Utsurigoshi 

3.  

Kardobások a judóban. (Tewaza) 

Seoinage, Taiotoshi, Kataguruma, Ukiotoshi, Sotomakikomi 

4.  

Vetődéses dobások a judóban. (Sutemiwaza) 

Tomoenage, Uranage, Sumigaeshi, Ukiwaza, Yokogake, Yokoguruma, Yokootoshi, 

Taniotoshi 

Földharc technikák és oktatásuk (Newaza) 

- Leszorítások (Osaekomiwaza) 

- Fojtások (Shimewaza) 

- Karfeszítések (Kansetsuwaza) 

Átmeneti helyzetek (pl. Sangaku technikák) 

Földharcba való átmenetek 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése) 

 Óra látogatása, a TE (az évfolyamra vonatkozó) TVSZ 

szerint. 

 Óra/órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 60%-ra 

értékelve. 

 A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

Az aláírás megszerzésének 
feltétele, a teljesítés hiányának 
következménye 

 Óra látogatása (hiányzás évfolyamra vonatkozó TE TVSZ 

szerint). 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

A fent említett feltételeknek együttesen kell teljesülniük. 

Amennyiben valamely vagy egyik feltétel sem teljesül, akkor 

a hallgató aláíráshoz kötődő Neptun bejegyzése megtagadva 

lesz, az évfolyamra vonatkozó TE TVSZ-t betartva. Mind 

ennek a következményei és a hallgatói kötelességei szintén 

az említett TE TVSZ dokumentumban találhatóak. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

o A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

o A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre 

való elkészítése, és az oktató által minimum 60%-

ra értékelve. 

 Bemutatás 

o Óra/órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 

60%-ra értékelve. 

 A két írásbeli munkának és a bemutatásnak az átlaga 

adja a végső félévi érdemjegyet. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

19. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 

20. Németh E. (2016) Önvédelem, küzdősportok. In: Kézikönyv a testnevelés tanításához (5-8 

osztály). Szerk: Rétsági Erzsébet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 300-337. 

21. Galla F. – Horváth I. (1982): Judo övvizsgák Sport Bp. 

22. Nagy Gy. Ősze Attila (2002): Judo kyu vizsgák Delta Mosonmagyaróvár 94 p. 

23. Plavecz T-Bíró N. (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 

24. Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 

25. Nagy Ernő (1999) Küzdősport az iskolában. Fővárosi Önkormányzat Bp., 

26. Ulrich Klocke (2010) Judo top action. Meyer&Meyer Sport 

27. Yasuhiro Yamashita (2005) The fighting Spirit of Judo Yppon Books, Tokyo 

AJÁNLOTT IRODALOM 

15. Dr. Barna Tibor (2006) Játék a birkózás. TF Könyvkiadó 

16. Jimmy Pedro (2001) Judo technics and tactics. Human Kinetics, USA 

17. Jiichi Watanabe-Lindi Avakian (2001) The Secrets of Judo. Tuttle Publishing, Boston 

18. Kiyoshi Kobayashi-Harold E. Sharp (2001) The Sport of Judo.  Tuttle Publishing, Boston 

19. Syd Hoare (2004) The A-Z of Judo. Yppon Books, London 

20. Isao Inokuma-Nobuyuki Sato (1986) Best Judo. Kodansha International, Tokyo 

21. Hedda Sander-Björn Deling (2002) Judo. Meyer Sport, Oxford 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat III. –
kajak-kenu 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: Kajakozás-kenuzás alapvető technikai elemei és azok oktatása. 
A tananyag elsajátításának célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a helyes 
technika oktatására. 
 
Áramlástani ismeretek. 
Vízi közlekedés szabályai. 
A tananyag elsajátításának célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a biztonságos 
és szabályos vízi közlekedésre. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
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rugalmassága, 
formálhatósága) 

kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Kajakozás technikája, oktatása. 
A kajakozás mozgásanyagának gyakorlati feldolgozása. 
Kenuzás technikája, oktatása. 
A kenuzás mozgásanyagának gyakorlati feldolgozása. 
Kajakozás biomechanikája. 
Kenuzás biomechanikája. 
Áramlástani alapismeretek. 
Hajózási szabályzat, kajak-kenuk mozgatása. 
  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, szóbeli vizsga 
teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás, a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Előadás anyaga 
Kemecsey Imre (2004): A kajak technika belső szerkezete, Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Budapest 
Szabó Attila (2015): Minden a kenuzásról, Noran Libro Kiadó, Budapest 
Hajózási Szabályzat (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100057.NFM) 

AJÁNLOTT IRODALOM 
Szántó Csaba, Dan Henderson (2005): Flatwater Racing Level 1 Beginning Coach, International Canoe Federation 

  

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100057.NFM
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat III. 
KARATE 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Csákvári László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Olyan felsőfokon felkészült karate sportágban járatos szakemberek 

képzése, akik a karate mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, a 

karatét mint versenysportot és mint szabadidő sportot egyaránt képesek oly 

módon átadni, hogy mindkét területen világszínvonalú tanítványokat 

neveljenek. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Megfelelő tudással rendelkezik az 
egészséges emberi szervezet alapvető 
testi, lelki működésről és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről.  
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 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 7-Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés 
specialitásait, a prevenció, integráció, 
inklúzió, habilitáció és rehabilitáció 
kérdéseit. 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

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

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
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gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 7-Törekszik arra, hogy a szakmai 
anyagokra vonatkozó szóbeli és írásbeli 
kommunikációja közérthető legyen. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Elmélet:  Védések 

Gyakorlat:  

- Kihon: védések helyben és mozgásban 

- Kata: Heian 4-5 

- Kumite: Jiyu ippon kumite kéz és lábtechnikákkal 

 

Elmélet:  Csapások 

Gyakorlat:  

-  Kihon: Nyitott és zárt kezes csapások, közelharc technikák gyakorlása 

- Kata: Tekki 1-2-3 

- Kumite: Kihon ippon kumite csapásokkal 

 

Elmélet:  Testmozdulás a karatéban 

Gyakorlat:  

- Kihon: Testmozdulás gyakorlása, eszközzel 

- Kata: Tekki 1 

- Kumite: Kihon Ippon kumite 

Levezetés, streching a karatéban 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati bemutatás. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati 

bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 

bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

10. Rétségi Erzsébet Kézikönyv a testnevelés tanításához 5-8. Osztály, Dr. Németh Endre PhD. 7. fe-jezet, 

Önvédelem és küzdősportok, Dialóg Campus Kiadó 2005. 

11. Dr. Gulyás Péter: Karate, BREK Propaganda GM. Budapest, 1983. 

12. Rebicek Gerd – A Goju-Kai Karate-do elméleti és gyakorlati útmutatója – Tres Print Kft. 2005. 

13. Adámy István – Kyokushin karate – Lunarimpex Kiadó, 2009. 

14. Kurdi Gábor – Hayashi-ha Shito ryu - Vince, Budapest 2003. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

7.  Dynamic Karate – M. Nakayama (Kodansha – 1986) 

8. Martial Art and Sport – Milorad V. Stricevic MD. (Svetlost Inc., NY,   USA 2002) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 3. / 
kézilabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY3  
TE-EBL-SPJ-SEGY3  

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Lehőcz Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 2. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

 Gyakorlat 16  

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és 
bemutatás 

A tantárgy célja:  A hallgatók sajátítsák el a kézilabdázásban alkalmazott taktikai elemek 
rendszerezését, ismerjék meg a kézilabdajáték támadásra vonatkozó 
fázisait. Képesek legyenek átlátni és oktatni a támadó taktikai elemek 
végrehajtásának és alkalmazásának módjait, a különböző védelmek 
ellen történő támadásszervezés taktikai lehetőségeit. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli 
csúcsteljesítmények eléréséhez 
szükséges fizikai és mentális képességek 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
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fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

és eljárásokat.  

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat 
és módszereket. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az 
élet egészére kiterjedő tanulásra, nyitott 
új médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint 
másokkal, más szervezetekkel 
együttműködve oldja meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a 
testkulturális terület kérdéseit, és 
dolgozza ki azokat a meglévő szakmai 
források, ajánlások, evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A kézilabdázás taktikájának felosztása, rendszerezése.  
A támadás taktikája. 
A taktikát előkészítő kisjátékok. Iramjátékok. Küzdőjátékok 
A rendezetlen védelem elleni támadás taktikája 
A rendeződő védelem elleni támadás taktikája. 
A gyorsindítás – lerohanás elleni védekezés taktikája 1. 
A pozíciós támadójáték elemei: az 1-1 elleni játék posztonkénti lehetősége, eltérései, az emberfölényt kialakító 
húzás, a húzás-kontra, a térnyeréses húzás, a kontra passz, a szabadra játszás 
A helycserés támadójáték elemei: labdás, labdanélküli, labdás előtti, labdás mögötti. 
A pozíció váltásos támadójáték elemei: befutás, átfutás, kifutás. 
A vegyes támadójáték elemei: pozíciós és helycserés, pozíciós és pozícióváltásos, helycserés és pozícióváltásos 
kombinált. 
A támadás taktikája zárt alapfelállású védelmek ellen. 
A támadás taktikája nyitott alapfelállású védelmek ellen. 
Támadó taktikai sémák a női és a férfi magyar élvonalban. 
Támadó taktikai sémák a női és a férfi nemzetközi élvonalban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív 
részvétel.   Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt támadó taktikai elemekből. A ZH és a bemutatás a 10. és a 13. héten 
történik a félév elején megadott tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án 
történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív 
részvétel.   

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi 
dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati bemutatás 
az előírt támadó taktikai elemekből. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, 
az órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.  A házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig.  
A házi dolgozat két részből áll:  

- egy NB1-es mérkőzés megtekintése élőben és arról 
jegyzőkönyv készítése egy kiválasztott csapat által 
alkalmazott rendezett és/vagy rendezetlen védelem elleni 
támadó taktika jellemzéséről. A jegyzőkönyvet a mérkőzés 
után a játékvezető, vagy az edző vagy egy hivatalos személy 
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aláírásával hitelesíteni kell.  
- Egy minimum NB1-es mérkőzés felvételről történő 

megtekintése és elemzése a támadó taktikai elemek 
előfordulásáról és sikerességéről.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

13.  Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. 
Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. 
Gyakorlati bemutatás az előírt támadó taktikai elemekből. 
Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése, a bemutatások ideje, azok 
javításának módja és ideje: 

 Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, 
az órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.  . A bemutatási 
anyag:     

4.  Szélső – átlövő – irányító kapcsolatában emberfölényt 
kialakító húzás – kontra húzás szélső kapura lövéssel.  

5. Átlövő – irányító kapcsolatban hátsó kerülés az 
irányító kapura lövésével 

6. Sávtartásos csapatrész (2 fő) gyorsindítás kapura 
lövéssel befejezve.  

A bemutatás a 10. és a 13. héten történik a félév elején megadott 
tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 
Minden elméleti és gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik, a végső osztályzat a részosztályzatok 
átlagából alakul ki.             

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Fekete B. (2007): A kézilabdázás technikája. TF. Bp. 219 o. 
Fekete B. (2008): A kézilabdázás taktikája. TF. Bp. 242 o. 
Marczinka Z. (2014): Kézilabdázás. Kék Európa. Nyíregyháza. 400 o. 
Szerzői kollektíva (2014): 704 kézilabda játék és gyakorlat. Dialóg Kampus Kiadó. 184 o. 
Ökrös Cs., Páll T. (2008): Gyors ellentámadások a modern kézilabdázásban. Hazena Sport KKt. Gyál. 191 o. 
Ökrös Cs., Páll T. (2009):Egyéni és csapatrész képzés a modern kézilabdázásban. Hazena Sport KKt. Gyál. 197 o. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Szerzői kollektíva (2014): 704 kézilabda játék és gyakorlat. Dialóg Kampus Kiadó. 184 o. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 3. / 
kosárlabda 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY3 

TE-EBL-SPJ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Balogh Judit 

Oktató neve:  Balogh Judit 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 2. / kosárlabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a kosárlabdázók felkészítésének, edzésének 
elméleti hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak 
képessé az önálló rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, 
edzésvezetésre és értékelésre. Legyenek tisztában a technikai és taktikai 
lehetőségekkel, a nemzetközi szint követelményeivel; a megszerzett tudást 
a gyakorlatban képesek legyenek alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  
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 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 U14 korosztály sajátosságai, képzési terve. 

 Edzői feladatok a korosztályban 

 Gyakorlat- és edzéstervezés a korosztály képzési anyagára 
Támadó technikai elemek: 

 új ziccerdobásfajták, azonos kéz-láb dobások, elsarkazásos közeli dobások   

 irány- és kézváltások többszörös ritmusváltással, test- és fejcselekkel, többszörös irány- és kézváltás 
összekötése dobással és passzolással 

 többszörös cselezés labdával elindulás előtt 

 passzrepertoár bővítése 

 pozíciófogás 

 tempódobás előkészítése 

 elzárás-leválás technikája 

 támadólepattanó 
Védő technikai elemek: 

 close-out 

 centervédés 

 terelés 

 kizárás 
Támadó taktikai elemek: 

 indításszervezés (átmenet védekezésből támadásba) 

 betörés-kiosztás 

 centerek bekapcsolása (három ember kapcsolata 

 spacing (helyezkedés) 

 motion offence különböző szabályokkal (befutás, betörés) 

 befutás időzítése 

 egyszerű figurális játék 

 elzárások alkalmazása 
Védő taktikai elemek: 

 gyenge oldali védekezés, besegítés 

 védelem biztosítása 

 átmenet támadásból védekezésbe 

 egészpályás emberfogásos letámadás csapdázással 

 2:1, 3:1, 3:2 védése 

 elzárások védésének csapattaktikája 
Kondicionális képességfejlesztés a korosztályban 

 test-test elleni küzdelem 

 lábmunka gyorsítása, frekvencianövelés 
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 lépéshossz változtatása 

 irányváltások gyorsítása, lassú-gyors átmenet,  

 fékezés felugrással összekötve 

 mozdulatgyorsaság fejlesztése 

 ruganyosság fejlesztése, ugróerő fejlesztése (robbanékonyság) egy lábról, két lábról 

 általános erőfejlesztés saját testsúllyal 

 stretching 
Koordinációs képességfejlesztés a korosztályban 

 dinamikus egyensúly fejlesztése, szinten tartása 

 gyorsasági koordináció 

 ritmusváltás 

 mozgás megváltoztatása a helyzetnek megfelelően 

 agility gyakorlatok 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése. Gyakorlattervezés, gyakorlatvezetés. 
Házi dolgozat: a korosztály képzési anyagához kapcsolódó idegen nyelvű szakcikk összefoglalása magyar 
nyelven. 
Videóanyag készítés: a korosztály képzési anyagához kapcsolódó max. 3 perces videóanyag elkészítése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozatmegírása a 13. héten történik, az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 75%-án, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig.  
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy a félévi teljesítmény alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 
Basketball for young players. FIBA, 2000 (a magyar változat kiadás alatt) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 3./ 
Labdarúgás 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY3 

TE-EBL-SPJ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Labdarúgó Szakcsoport - LCS 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve: Prukner László, 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 2./ Labdarúgás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a labdarúgók felkészítésének, edzésének elméleti 
hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak képessé az önálló 
rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, edzésvezetésre és értékelésre. 
Legyenek tisztában a technikai és taktikai lehetőségekkel, a nemzetközi szint 
követelményeivel; a megszerzett tudást a gyakorlatban képesek legyenek 
alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait.  
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 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
 A  12-15 éves korosztály, a  prepubertás és pubertás időszak sajátosságainak figyelembevételével a korosztály speciális 
fejlesztésének ismerete elméletben , gyakorlatban.   A labdarúgás technikai alapjainak korosztályra jellemző fejlesztése 
és a nagypálya játékszabályainak megismertetése. A játékelemek, alapvető játékhelyzetek kialakításának, 

megoldásának, oktatásának, tanításának, módszertani fogásainak elsajátíttatása, a fejlesztés szenzitív időszakainak 

figyelembevételével. Állóképesség, koordináció, koorstabilizáció, funkcionális, kognitív képességfejlesztés 

feladatai, gyakorlatai. 

A labdarúgás játékhelyzeteinek, a bennük rejlő együttműködéseknek kialakítása, tér, idő, dinamikai jegyek 

figyelembevételével a kialakítandó csapatrészeken belül és azok között, váltások, helycserék.  A korosztályos 

képzés kapcsolódási pontjainak TE-TA, támadásban / pozíciós, elmozgó../ védekezésben / területvédekezés, 

vegyes védekezés../ és az átmenetek,  ismerete, azok alkalmazása,az ehhez szükséges elméleti és tapasztalati 

tudás elsajátítása kis és mérkőzésszerű játékok oktatásával. 

Játékelemek, játékhelyzetek kialakításának, megoldásainak gyakorlatai. Csapatrészek együttműködéseinek 

kialakítása, a játékrendszerek, felállási formák megismerésének segítségével. Ezen fejlesztési terület 

gyakorlatai. A korosztályra jellemző pszichikai fejlesztés és az ehhez szükséges pedagógiai eszköztár 

megismerése. Edzéstervezési alapismeretek. A kapusjáték alapjai, TE – TA -i feladatok 

Labdarúgó edzéselméleti és módszertani alapfogalmak megismerése használata./ edzés, edzés szerkezete, 

terhelés, szenzitív fejlesztési időszak, pre-pubertás időszak, edzéseszközök, játékrendszerek-felállási formák/.... 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 - Óra látogatás (80%), 

 - órai jegyzet készítése,  

 - 2 házi dolgozat megírása, 

 - edzés és mérkőzés látogatás igazolása 

 - edzésgyakorlatok tervezése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Aláírás megszerzése, ZH megírása legalább elégséges szinten 

(60%) 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aláírás feltétele: Óra látogatás (80%), jegyzet készítés ,  

2 házi dolgozat megírása , edzés és mérkőzés látogatás igazolása 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 

után 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Tóth János – ifj. Tóth János:/2016 /Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei. 

Bicskei Bertalan: /1997/ Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése / Aréna 2000 

Dr. Németh Zsolt: A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai (2015) 

MLSZ: A labdarúgás játékszabályai 

MLSZ  UEFA edzőképzés „c‖ licence könyvek,  „b‖munkafüzetek 

MLSZ „ B‖licence könyvek, munkafüzetek 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Ajánlott irodalom:  

Benedek E.-Pálfai J. (1978): 600 Labdarúgó edzésjáték.  

Hargitay Gy. (1975): A korszerű kapusjáték Sport, Bp. 170 o. 

Tóth J - Pári S: (2009) UEFA ’B’ és ’A’ képzési –szakmai ismeretanyag 

Szalai L. (1998): Gyermeklabdarúgás I.- II Góliát-Mc-Donald’s FC. 84o. és 103o 

Horst Wein FUNINNO. 

Both József:/1999/ A futball egy nagy játék I-II / Herminamező/ 

Youtube a témához kapcsolódó videók 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat III. Kódja: TE-EBL-LOV-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Zupán Péter 

Oktató neve:  Fugli Károly, Zupán Péter, Balog Orsolya 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Magas szinten ismeri sportágának 
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technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
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érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Sportszervezeti működés (E+Gy 6 óra) 
2. Szaknyelv helyesség (E 6 óra) 
3. Versenyrendszerek – hazai, nemzetközi (E+Gy 6 óra) 
4. Edzésvezetési módszerek(E+Gy 6 óra) 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

14. Félévi követelmények 
Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 

15. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának következménye: 
Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

16. Megengedett hiányzás mértéke:  
Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: max. 25% 

17. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, következményei: 
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. 

18. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

19. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának 
módja és ideje: 
Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó konzultáció alkalmával az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó konzultáció 
alkalmával az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett 
tananyagból és módon. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Wilhelm Müseler: A lovasoktatás kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000 

 M. Dür-K. Miesner, S. Miesner-M. Plewa: A jól képzett ló. Mezőgazda Kiadó Budapest, 2005 

 Ingrid Klimke-Reiner Klimke: Cavaletti, Budapest, 1984, Mezőgazda Kiadó 

 C. Hess – W. Hölzel, E. Meyners – C. Elsner – A. Müller Kaler – M. Putz – B. Ashbahs – A. Tack: 

Edzéselmélet, 1997, Mezőgazda Kiadó 

 Agócs M. – Komjáthy Gy. – Kovács I.: A futószárazás, Budapest, 2002, Képzőművészeti Kiadó 

 Versenyszabályzatok a választott szakágban 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Dr. Hecker Walter: Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I., II., III., Budapest, 1985, Mezőgazdasági és 

élelmezésügyi minisztérium információs központja 

 Balassa György: A ló nevelése és idomítása, Losonc, 1901 

 Versenyszabályzatok a választott szakágban 

 gróf Széchenyi Dénes: Adalékok a lovaglás tanításához. Pest, 1871 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági Elmélet és Gyakorlat III. 
Műkorcsolya, Jégtánc, Szinkronkorcsolya  

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.okt 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Gór-Sebestyén Júlia 

Előtanulmányi feltételek: Sportági Elmélet és Gyakorlat II., amely a képzés során tantárgyfelvétellel 

először a képzés 2. félévében kerül meghirdetésre. 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya oktatási tartalmával. képzési és 

követelményrendszerével olyan felkészültség biztosítása, amely képessé 

teszi a szakedzőt versenyzők felkészítésére utánpótlás korosztálytól a felnőtt 

életkorig. A műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya mozgásanyagának 

leíró, kvalitatív elemzése. Oktatás módszertani ismeretek és az ismeretek 

alkalmazása. Előkészítő, rávezető gyakorlatok alkalmazása, szerkesztése és 

gyakorlatban történő végrehajtása.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a testnevelés 
általános folyamatait, rendszereit, valamint 
ezek felépítését, működését. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati tudással 
rendelkezik a sportolók felkészítéséhez, 
versenyeztetéséhez szükséges pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségekről.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és módszerekről. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres fizikai 
aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció menedzsment 
területén szervezési és vezetési feladatokat old 
meg. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, mozgáselemzést, 
játékelemzést, valamint egészségmegőrzést, 
rehabilitációt szolgáló intézményekben fizikai 
aktivitási programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Felismeri a testkulturális terület speciális 
problémáit, kiválasztja és helyesen alkalmazza 
a megfelelő sporttudományi kritériumoknak 
megfelelő adat- és információ-felvételi, elemző 
és kiértékelési módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, edzés, 
testnevelés, étrend-összeállítás és életmód-
tanácsadás területén), interdiszciplináris 
megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai 
fejlődését, munkáját. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport összefüggésben 
állnak, legjobb tudása szerint törekszik 
pozitívan befolyásolni ezeket az 
összefüggéseket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a 
vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 
testnevelés és sport/rekreáció társadalmi 
szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében és 
értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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 7-Tudatosan alakítja, követi a testkulturális 
terület etikai normáit, lehetőségéhez mérten 
javítja azok minőségét és etikusan viszonyul 
mások szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és terjeszti 
a testnevelés és sport/fizikai aktivitás, 
rekreáció társadalmi szerepét, fontosságát. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 
 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. 

Jégtánc alapjainak legfontosabb fogalmai, alaplépések, fordulatok 

Jégtánc tartások 

Kötelező táncok, Ritmustánc átfogó ismerete 

Jégtánc kötelező elemek ( twizzli, lépéssorok, forgások, emelések) 

Jégtánc aktuális szabályainak ismertetése 

Jégtánc elemek rávezető gyakorlatai, hibajavítások 

2.  

Ugrások kivitelezésének alapfeltételei 

Ugrás mint komplex tevékenység ( Ivan Maurer tanulmánya alapján) 

Christy Kroll: Ugrásokról szóló tanulmánya 

Ugrások fajtái: Lendítőlábas, leszúrt ugrások kombinációk, sorozatok 

Díszítő ugrások, ugrógyakorlatok, terpesz ugrások 

ISU szabályok - Értékelési szempontok, Kivitelezési hibák, Esés 

Ugrások jelölése, PPC ismerete, kitöltési útmutató 

Ugrástanulás alapfeltételei 

Ugrástanulást segítő kiegészítő eszközök 

3. 

Ugrástanítás kezdőknél, módszerek az ugrások technika helyes elsajátításához szárazon és jégen 

Ugrások fajtái: Lendítőlábas, leszúrt ugrások kombinációk, sorozatok tanításának módszerei 

Kivitelezési hibák, Esés 

Díszítő ugrások, ugrógyakorlatok, terpesz ugrások helyes kivitelezése 

Ugrások, ugráskombinációk, sorozatok oktatása 

Ugrástanulást segítő kiegészítő eszközök használata szárazon és jégen 

Rávezető gyakorlatok és a hibajavítás módszerei, eszközei 

4. 

Szinkronkorcsolya alapjainak legfontosabb fogalmai, alaplépések, alakzatok 

Szinkronkorcsolya kötelező elemeinek ismertetése 

Szinkronkorcsolya aktuális szabályainak ismertetése 

Szinkrontartások, szinkron alakzatok 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 20 óra 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

Aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

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) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 

félév elejétől a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Írásbeli felmérő, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A Hosszú-távú Sportolófejlesztési program (MOB) 2017 

 Műkorcsolya alapok (szakfordítás) 

 Gerschwiller módszer előadás ( Budapest, 1980) 

 www.isu.org( ISU aktuális szabályok) 

 SU Technical Panel handbook 

 Gerschwiller – Hügin ( 1972): Műkorcsolyázás  

 Alexei Mishin ( 1979 ) Műkorcsolya iskolagyakorlatok  

 Balyi, I., Cardinal, C., Higgs., Norris, S., Way, R.: Canadian sport for Life - Long-Therm Athelte Development 

(2013): Canadian Sport Institute, Vancouver 

 A Hosszú-távú Sportolófejlesztési program (MOB) 2017 

 A Korcsolyasport Hosszú távú Fejlesztési Programja Balyi István, Ifj. Telegdi Attila  

Balyi I.,Richard Way:The  Role of Monitoring Growth in Long Term Athelete Development  

Ivan Mauer előadásai a Piruett szaklapban megjelent cikkek alapján  

Christy Krall tanulmány: Figure skating Analysis 

Alexei Mishin: " Műkorcsolya", Fizkultura sport, 1979 

   Gulyás Erika: Szinkronkorcsolya alapjai - Előadás ppt  

AJÁNLOTT IRODALOM 

Aktuális szakcikkek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat III. 
ÖKÖLVÍVÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  id. Balzsay Károly  Dr. Kovács László  ifj. Balzsay Károly 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült szakemberek kibocsátása, akik az ökölvívó sport 
mozgásanyagát képesek magas szinten oktatni az óvodáskortól a világklasszis 
versenyzők szintjéig bezárólag. A tantárgy keretében a résztvevők közvetlen 
kapcsolatba kerülnek az ökölvívás küzdelmi játékrendszerének változatos 
technikai és taktikai alapelemeivel. Megismerésük lehetőséget adhat arra, hogy 
baleset mentesen  és szakszerűen gyakoroljuk a sportág mozgásanyagát. Az 
ökölvívás mozgás anyagát főleg szabadidős, sportközi foglalkozások 
sporttáborozásokon, de a mindennapi életben sikerrel használhatják. 
Bevezetés az ökölvívás  a harci küzdelem – támadás a védekezés a kontratámadás 
- sajátos pszichés helyzetének megismerésébe, az ökölvívás gyakorlati 
mozgásanyagába. A tantárgy keretében a résztvevők közvetlen kapcsolatba 
kerülnek az ökölvívás küzdelmi játékrendszerének változatos technikai és taktikai 
alapelemeivel.  
Megismerésük lehetőséget adhat arra, hogy baleset mentesen  és szakszerűen 
gyakoroljuk a sportág mozgásanyagát. Az ökölvívás mozgás anyagát főleg 
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szabadidős, sportközi foglalkozások sporttáborozásokon, de a mindennapi 
életben sikerrel használhatják. 
A gyakorlati foglalkozásokon a hallgatók elsajátítják a ökölvívás mozgásanyagának 
technikáját, oktatását, az edzésgyakorlatokat valamint az edzőtermi eszközök 
célszerű alkalmazását. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 
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Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, 
problémák feltárása illetve megoldása 
érdekében szakmai segítséget kérjen és 
elfogadjon. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Edzés kezdőkkel 
Edzési szakaszok 
Csoportos edzés 
Oktatás és az edzés módszere 

 oktatási módszerek 
edzési módszerek 
Az edzés megszervezése  
Az edzés tervezése 
Edzésprogram készítése. 
Az ökölvívás technikájának és taktikájának elmélete, gyakorlata: 
Alapelvek az ökölvívás technikájáról 

 A technika elméleti megközelítése   
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 A technikai edzés 
       • A technikai elemek oktatásának módszere 
 Izomfeszítések-izomlazítások 
Az ütések erőforrása és biomechanikája 
 Egyszerű technikai elemek 
 Összetett technikai elemek 
 A technika oktatása   
 Az ököltartás  
 Az alapállás 
 A lábmunka 
               Védések  
 A lépések oktatásának szempontjai  
 A lépések oktatásának módszertana 
A FOGLALKOZÁS GYAKORLATI FELADATAI. 
         Végrehajtásának módja: 

 ütés álló helyzetben 

 ütés előre illetve hátra lépéssel könnyű mozgásban 

 ütés oldalra lépéssel könnyű mozgásban 
Felütések 

 elülső kézzel felütés a fejre álló helyzetből 

 elülső kézzel felütés a fejre előre lépés közben 

 elülső kézzel felütés a fejre hátra lépve és oldalra lépve 

 hátsó kézzel felütés a fejre álló helyzetből 

 hátsó kézzel felütés a fejre előre lépés közben 

 hátsó kézzel felütés a fejre hátra lépve és oldalra lépve 

 elülső kézzel felütés a testre álló helyzetből 

 elülső kézzel felütés a testre előre lépés közben 

 elülső kézzel felütés a testre hátra lépve és oldalra lépve 

 hátsó kézzel felütés a testre álló helyzetből 

 hátsó kézzel felütés a testre előre lépés közben 
hátsó kézzel felütés a testre hátra lépve és oldalra lépve 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati bemutatás. 
 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

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) 

 Ellenőrző dolgozat és gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős 
konzultációs héten. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 
bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy/kollokvium 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Énekes Á.- Dobránszky I.: Ökölvívás (Sport, Budapest, 1966.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás II. (Tankönyvkiadó, Budapest,1977.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás  (Tankönyvkiadó, Budapest,1972.). 

 Énekes-Dobránszky: Ökölvívás (Sport; Budapest, 1966). 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC I. Menet ( Budapest 2011) 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC II.Menet ( Budapest 2013) 

 id. Balzsay-Dr.Kovács Ökölvívó ABC III.Menet  

 Szakcikkgyűjtemény ( Budapest 2014) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Fiedler H.: Boxsport;  (Sportverlag, Berlin, 1976.). 

 Fövényi J. Papp R. Fogyókúrás-könyv (Medicina, Budapest. 1988.). 

 Frenkl R. Fizikai erőnlét és táplálkozás In: Barna M. (szerk.)  Táplálkozás, diéta. (Medicina Könyvkiadó Rt., 
Budapest, 1996.). 

 Füzesy Zoltán: Balegyenes, jobbhorog (Sport; Budapest, 1967.) 

 Ogurenkov J.:  A korszerű ökölvívás (Sport, Budapest, 1969.). 

 Perelman MI-Gradopolov KV.: Az ökölvívás taktikája (Sport, Budapest, 1954.) 

 The Roads of BOXING (General Editor: Dimitris Loukas; Municipality of Peristeri; Athens, 2004). 

 Kasia boddy a Boksz Története ( Alexandra 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  SPORTÁGI ELMÉLET ÉS 

GYAKORLAT III.  ÖTTUSA 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.27 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Bognár Gábor,  

Magyary István 
Előtanulmányi feltételek: SPORTÁGI ELMÉLET ÉS GYAKORLAT II 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  Az öttusa mint egységes sportág és szakágainak elmélet és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. Egyéni és csoportos foglalkozások megtartása. Az 

öttusaversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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rehabilitációs folyam 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
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nyelveken közérthető legyen. és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Megismerése a támadó és védő akcióknak, annak kölcsönhatásai és egymásra épülésének elméletét.   

Elmélet: A vívó taktikai felkészítése.  

Gyakorlat: Támadások fajtái. Bemutatásuk tanítványként és edzőként. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

 Az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás 

A tanult technikai elemek bemutatása tanítványként és edzőként. A 

bemutatás nem megfelelő szintű teljesítése az aláírás megtagadását 

vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős konzultációs héten. 

 Levelező munkarendben: max. 25% a megengedett hiányzás 

mértéke. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

6. Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G:  Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó) 

7. Új Öttusa Jegyzet (készülőben) 
             

AJÁNLOTT IRODALOM 

6. Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 

7. Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp.  

8. Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. 1977.) 

9. Lukovich I–Mecseki A.(1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája(Sport,1967) 

10. Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás. (Sport, 1965)                                              
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat III. 
Ritmikus gimnasztika 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.29. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Adorjánné Olajos Andrea, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II.  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik: 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
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károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

vezetéselméleti ismeretekről.  

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
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tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

5. K. hét: Karika szertechnikai elemcsoportok, azok oktatásmódszertana és hibajavítása.  

            A karika versenyszabályai 

6. K. hét: Erőfejlesztés az RG-ben.  

            Speciális erőfejlesztő gyakorlatok az RG-ben. 

7. K. hét: Gyorsaság fejlesztés jelentősége az RG-ben.  

                        A gyorsaság megjelenési formái.     

                        Gyorsaság fejlesztés az RG mozgásanyagával. 

8. K. hét: Állóképesség fejlesztés jelentősége az RG-ben.  

            Az állóképesség megjelenési formái és speciális fejlesztése RG versenyzők számára.  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
 

Írásbeli házi feladatok időben történő leadása. 

 

8. 20 gyakorlatból álló képességfejlesztő kariak gyakorlat tervezése rajzírással.  

9. 10-10 statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlat tervezése a meghatározott izomcsoportokra.   

10. 15 db. gyorsaság fejlesztő gyakorlat tervezése rajzírással.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80%-os részvétel az órákon. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 
1,5 perces karika gyakorlat tervezése és bemutatása a megadott 

elemcsoportokkal.  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

80%-os részvétel az órákon. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Szécsényiné F. I. (1986) RSG Mozgás, szépség, harmónia 

Szécsényiné F. I. (2007) Ritmikus gimnasztika 

 
http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 P. Röthig (1967) Ritmus és mozgás 

Dienes V. (1998) Orkesztika- Mozdulatrendszer 

Szécsényi J. (1992) Stretching 

Darvas G. (1975) A zene anatómiája 

Lemhényiné Tass O. (2007) A tudatos mozgás művészete   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 3./ 
röplabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY3  
TE-EBL-SPJ-SEGY3  

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés 
munkarendjét. 

Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Jókay Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 2./ röplabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 16  

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  

Az alapképzés (BSc) célja olyan edzők képzése, akik a gyakorlati  

irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány  

elméleti alapismereteit és alapvető módszereit is. A gyakorlatorientáltság és 

a sportszakmai készségek révén képesek – a sport sajátos 

eszközrendszerének alkalmazásával – a pszicho motoros képességek 

fejlesztésére, a sportági technikák és taktikák pontos, precíz elsajátítására. 

A technikai elemek oktatásának iskolai sportköri és egyesületi 

feldolgozásának megismertetése. 

Edzés megfigyelési feladatok. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit.  
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 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Általános és speciális kondicionális képességek fejlesztése röplabdázásban I. – Gyakorlat 

Támadó játékrendszerek. – Elmélet 

Különleges játékhelyzetek a röplabdázásban. - Gyakorlat 

Védekezési rendszerek. – Elmélet 

Életkori sajátosságok,fejlődési szakaszok, jelentőségük a képzésben – Elmélet 

Csapatgyakorlatok II. - Gyakorlat 

Általános és speciális kondicionális képességek fejlesztése röplabdázásban II.- Gyakorlat 

Általános és speciális kondicionális képességek fejlesztése röplabdázásban III.- Gyakorlat  

- Elmélet 

A technika oktatásának módszertana különböző korosztályokban I. 

A labdanélküli mozgás oktatása – Gyakorlat 

A kosárérintés technikájának  oktatása – Gyakorlat 

Az alkarérintés technikájának oktatása. – Gyakorlat 

Edzés megfigyelési gyakorlat II. – Gyakorlat 

Edzés megfigyelési gyakorlat III. – Gyakorlat 

Teljesítménymérés,felmérések,tesztek tervezése, értékelése. – Elmélet 

A speciális táplálkozás alapjai. Alapfokú játékvezetői tanfolyam tananyaga. - Elmélet 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív 
részvétel.   Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt támadó taktikai elemekből. A ZH és a bemutatás a 10. és a 13. héten történik 
a félév elején megadott tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő 
jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.   

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati bemutatás a félév 
gyakorlati elemeiből. 
 



415 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az 
órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.  A házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig.  
A házi dolgozat két részből áll:  

- egy NB1-es mérkőzés megtekintése élőben és arról 
jegyzőkönyv készítése egy kiválasztott csapat által alkalmazott 
rendezett és/vagy rendezetlen védelem elleni támadó taktika 
jellemzéséről. A jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, 
vagy az edző vagy egy hivatalos személy aláírásával 
hitelesíteni kell.  

- Egy minimum NB1-es mérkőzés felvételről történő 
megtekintése és elemzése a támadó taktikai elemek 
előfordulásáról és sikerességéről.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

20.  Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi 
dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati 
bemutatás az előírt támadó taktikai elemekből. Félévi 
ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának módja 
és ideje: 

 Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az 
órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.  . A bemutatási anyag:     

7.  Felső nyitás - célpontra 
8. Bejátszás - megadott célfelületre 
9. Feladás -  megadott célfelületre. 

A bemutatás a 10. és a 13. héten történik a félév elején megadott 
tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 
Minden elméleti és gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik, a végső osztályzat a részosztályzatok átlagából 
alakul ki.             

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  

Garamvölgyi M.: A röplabdázás technikája és taktikája. 1996 

Rigler E. - Koltai M.: Gyakorlatgyűjtemény a röplabda iskolai oktatásához. 2001 

Kiss L. - Porubszky L. - Tarnawa F.: Röplabdázás. 1981 

Röplabdázás - Játék - és versenyszabályok   2015. 

 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 V.Hancik - J.Belaj - I.Macura - L.Horsky: Röplabdaedzés utánpótláskorú és felnőtt csapatok részére. 1990 

Rigler E. – Koltai M.  Röplabdázók felmérő és felkészítő eljárásai. 2005 

Röplabdázás szöveggyűjtemény. I. köt. 2002. 

Röplabdázás szöveggyűjtemény. II. köt. 2004. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat III. sakk Kódja: TE-EBL-SDK-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Horváth József 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Taktika (a taktika fogalma, a kombináció, az áldozat, a kettős támadás, a felfedett támadás, a kötés, az elterelés, a 
ráterelés, az elzárás, a rombolás, a kulcsmező felszabadítása, a taktikai blokád, röntgentámadás, a figurák 
túlterheltségén alapuló kombinációk, a közbeiktatás, a gyalogáttörés, a gyaloglánc elroncsolása, az üldözés, a taktikai 
látás, az intuitív áldozat) 
A változatok számítása (a számolás jelentősége, változatszámítási módszerek, a lépésjelöltek, hol hagyjuk abba a 
számolást?, számítás és intuíció, emberi és gépi számítás, hogyan fejlesszük a számítási képességet?, az egyéni számítási 
mód kiválasztása, tipikus számítási hibák, változatszámítási gyakorlatok) 
A pozíciójáték alapjai (nyílt állás, zárt állás, a gyalogszerkezet, a gyalogcentrum, a gyalogcentrum hiánya, a gyenge 
gyalogok, az izolált gyalog, függő gyalogok, a gyenge pontok, a gyaloglánc problémái, a minoritás támadás, a kamikaze 
*előretörő+- gyalog, a vezérszárnyi gyalogtöbblet, a blokád, a gyalogcsere, a nyílt és félig nyílt vonalak, , a sorok szerepe, 
az alapsor gyengesége, a futópár, a huszárpár, jó huszár vs rossz futó, rossz huszár vs jó futó, bástya és bástyák, a 
figurák helyzetének javítása, a rosszul álló figura, a minőségelőny és –hátrány, bástya a két könnyűtiszt ellen a 
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középjátékban, könnyűtiszt a gyalogok ellen a középjátékban, bástya a gyalogok ellen a középjátékban, különleges 
figuramegoszlások, a tisztek cseréje, a profiltaktika *megelőző védekezés+, manőverezés és lavírozás, pozíciós áldozatok 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

3 házi dolgozat, szóbeli beszámoló 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
3 házi dolgozat elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

órákon való részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli beszámoló 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Aaron Nimzowitsch: My System 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Vladimir Tukmakov: Modern Chess Preparation: Getting Ready for Your Opponent in the Information Age 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat III. 
(Sportlövészet) 

Kódja: TE-EBL-PSZ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:   6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. OKTÓBER 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:    Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:     Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II. (Sportlövészet) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  Válassza ki a félévet. Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:  A biztonságos puskás és pisztolyos lövészet alapjainak elsajátítása, iskolai 

és szabadidős sportlövő programok biztonságos és szakszerű levezetése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

  7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 

 Ismeri a pszichomotorikus képességek és 
készségek fejlesztéséhez a testnevelés, 
illetve a sport célorientált 
eszközrendszerét  



420 
 

módjait. 

  7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

  Ismeri a mozgástanítás során a motoros 
tanulást elősegítő eljárásokat 

  7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi integrációt 
elősegítő funkcióját (nemek, 
károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Ismeri a mozgáshibák jellemzőit, azok 
kijavításának módszereit 

  7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

  Ismeri az ízület- és gerincvédelem 
elméletét és gyakorlatát 

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

  7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

  Alkalmas a köznevelésben és a 
felsőoktatásban testnevelés óra pontos, 
színvonalas tervezésére, vezetésére, 
ezeken a foglalkozásokon 
egészségmegőrzésre, 
egészségfejlesztésre 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

  Alkalmas felzárkóztató és 
tehetséggondozó programok 
szervezésére, vezetésére 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Alkalmas testnevelési és 
sporttanfolyamok, sporttáborok, 
sportköri foglalkozások, turisztikai 
programok szervezésére és vezetésére 

  Válasszon az alábbiak közül.   Alkalmas a testnevelés és sport 
tényeinek, folyamatainak tudományos 
megismerésére, az összefüggések 
interpretálására 

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

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Törekszik az életkori, egyéni és csoport 
sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, 
interaktivitást, differenciálást elősegítő 
tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 
alkalmazására. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Törekszik a tanulók tanórai, tanórán 
kívüli és iskolán kívüli tevékenységének 
összehangolására, az egész életen át 
tartó tanulással kapcsolatos pozitív 
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attitűdök kialakítására. 

  7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

  Kész részt vállalni a szaktárggyal 
kapcsolatos fejlesztési, innovációs 
tevékenységben.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Figyelemmel kíséri saját 
tevékenységének másokra gyakorolt 
hatását, s reflektív módon törekszik 
tevékenységének javítására, szakmai 
felkészültségének folyamatos 
fejlesztésére.  

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

  7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Képes az iskolai és iskolán kívüli sportköri 
tevékenységekhez tartozó játék-, 
sportfoglalkozások szervezésére, 
levezetésére, különös tekintettel az olyan 
kreatív foglalkozásokra, ahol a 
közösségben végrehajtandó feladatok 
dominálnak.   

  7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  A tanult mozgáskészleteket kreatívan 
használja, eredeti mozgásokat, 
mozgásfolyamatokat, játékokat alkot. 

  7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

  Olyan szakmai módszertani 
felkészültséggel rendelkezik, amely a 
gyengébb testi-lelki adottságú diákok 
számára is vonzóvá teszik a testnevelés és 
az iskola sportéletet, sikerélménnyel 
szolgálnak nekik.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Nyitott az új és bevált nemzetközi, 
elsősorban európai módszertan, illetve 
gyakorlat iránt, hogy hivatása gyakorlása 
során megfeleljen az új 
követelményeknek, kihívásoknak. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A sportlövészet versenyszámainak csoportosítása 
 Légfegyveres versenyszámok (szabály, technika, oktatás) 
 Puskás olimpiai számok (szabály, technika, oktatás) 
 Futócél lövészet (szabály, technika, oktatás) 
 Nagyöbű versenyek (szabály, technika) 

 Számszeríjászat (szabály, technika, oktatás) 
 Nemzeti versenyszámok (szabály, technika) 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Versenylátogatás (legalább két versenyszám) 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel kötelező, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az írásbeli dolgozat legalább elégségesre való teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A versenylátogatáson, valamint órákon való részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Aktuális ISSF szabálykönyv vonatkozó passzusai 

 Az IAU szabálykönyv vonatkozó passzusai 

 Az MSSZ szabálykönyv vonatkozó passzusai 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 3. 

Tájfutás 

Kódja:  TE-EBL-RRC-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Dosek Ágoston 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A szabadidős versenysport és az élsport területén edzői tevékenységet 

vállaló szakemberek korszerű szemléletének megalapozása (ismeretek), 

az egészségmegőrzést és a hatékony felkészítési eljárásokat egyaránt 

figyelembe vevő edzői-nevelői képességek és készségek fejlesztése. 

Jártasság kialakítása a szakma igényes folytatására. A tudományos 

eredmények kreatív felhasználására képes, magas szintű eredményeket 

hozó edzők képzése, akik versenyzőik hosszútávú edzésprogramját 

alakítják és kiemelkedő csúcsteljesítményeinek elérését is képesek 

elősegíteni. 

9. Versenyszámok jellemzői, a különböző versenyszámok felkészülési 

azonosságai és eltérései, (pozitív és negatív transzfer)  

futóstílus, terepfutás sajátosságai –célszerű felkészülési változatok, 

útvonalválasztás szempontjai,  

kiegészítő edzések jelentősége és felhasználása az eredményesség 
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érdekében, pszichológiai vonatkozások ismerete a hatékony 

versenyeztetésért.    

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 
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Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

10. E 1  versenyszámok jellemzői, a különböző versenyszámok felkészülési azonosságai és eltérései, (pozitív és 

negatív transzfer)  

biomechanikai megfontolások a sportág művelésében, gazdaságosság,  

atlétikus és terepfutó mozgás összehasonlítása, 

Terepfutás: futóstílus atlétikai pályán, aszfalton, földúton/erdei úton, terepen,  

terepfutó képességek vizsgálata és fejlesztése különböző tereptípusokon 

11.  

E 2  Kiegészítő edzéseljárások (sportok) eszközök rendszere 

tornatermi edzés,  

fürdőkultúra eszközei, masszázs,  

sportkineziológus (fizio-terapeuta) segítőként,  

magaslati edzés, oxigén kamra, ellenállásos edzések 

ajánlott /vagy kényszerű/ kiegészítő sportok  - előnyök, hátrányok, összhang 
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E 3  Pszichológiai megközelítések  
a tájfutó tevékenysége: információ felvétel, feldolgozás – döntés, megvalósítás – áttervezés 
 a szellemi és fizikai oldalak egysége a lélektani  tényezőkkel  
(egyéni tulajdonságok, habitus, a kihívás mértéke, a feladat sajátossága, a tét, stb.)  
törekvés a szakmai tökélyre:  
alap: terepismeret, tájékozódási kvalitások, kondicionális képességek,  

Fejlesztés irányai:  
önbizalom- önismeret,  
tudatosság és automatizmusok (készség)  
figyelem koncentráció szerepe   (tudatos szakaszok)  
külső tényezők befolyása 
helyzetfelismerés (téri, terepi, térkép alapján, tapasztalati tényezők)  
problémák elővételezése és kezelése (félelem, szorongás)  
tudatos tempóválasztás,  
probléma megoldó képesség  

(higgadtság, újratervezés, cél-feladat-megoldás összhang) 
begyakorolt minták gyakorlása (sémák alkalmazása -Polgár sakk-család-) 
kreativitás 

Autogén és mentális pszichológiai tréningek a lelki teljesítőképesség fejlesztésére 
 

E 4  Útvonalválasztás: táv, szintkülönbség, akadálykerülés,  

                                       elérhető sebesség – talajviszonyok,  

       taktikai megfontolások 

            Domborzatolvasás alapformák alapján, durva térképolvasás, 

 Domborzatolvasás finom térképolvasással, 

 Domborzati útvonalak, szintbecslés, szintmenet 

 

           Egyszerű és összetett útvonalak választása, az átmenet szakaszolása,  

 Komplex tájékozódás,  

 Kiegészítő praktikák:  

 a pontkörnyék kiterjesztése,  

a fő formák kiemelése,  

melléirányzás, 

 előretervezés, 

           Tereptípusok és a technika összefüggései 

 

GY 1  Futótechnikai kurzus, koordinációfejlesztő terepi gyakorlatokkal 

 

GY 2   Tereptípusok és a technika összefüggései  Pályakitűzés 1. rész.                                                   

Útvonalválasztás: táv, szintkülönbség, akadálykerülés,  

elérhető sebesség – talajviszonyok,  

       taktikai megfontolások 

 

GY 3  Domborzatolvasás alapformák alapján, durva térképolvasás, 

 Domborzatolvasás finom térképolvasással, 

 Domborzati útvonalak, szintbecslés, szintmenet 

 

GY 4  Egyszerű és összetett útvonalak választása, az átmenet szakaszolása,  

 Komplex tájékozódás,  
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 Kiegészítő praktikák:  

 a pontkörnyék kiterjesztése,  

a fő formák kiemelése,  

melléirányzás, 

 előretervezés, 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben. 
A tájékozódási gyakorlatok sikeres teljesítése.  
Írásos beszámoló- 6 féléven át portfólió készítése 

aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel,  

útvonalválasztást igénylő pályatervezési feladat beadása 

szóbeli vizsga, 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerinti aktív részvétel, szükség esetén egyéni konzultációs pótlás. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vizsga, gyakorlati jegy  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  

Tájékozódási futó térképek jelei, szabványai (ISOM, ISSOM) 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/lista/dokkategoria_id/9 

A tájfutás versenyszabályzata (http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/2911/tipus/download) 

 

Gombkötő Péter: Tájékozódási edzésgyakorlatok (2. kiadás, 2010) 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/98/dokkategoria_id/26 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina: Fejben dől el, Noran Libro Kiadó 2012, Budapest 

 
Lénárt Ágota (szerk): Téthelyzetben, OSI 2002, Budapest 
 
Dosek (szerk): Erdők, hegyek sportjai   MTFSZ,1993 (173-227 o.) 
 

 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/lista/dokkategoria_id/9
http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/2911/tipus/download
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/98/dokkategoria_id/26
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 3. 
/tenisz 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY3 
TE-EBL-SPJ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Nemes Gábor 

Oktató neve:  Nemes Gábor, Dékány Marcell 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 2./ tenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az alapképzés (BA) célja olyan edzők képzése, akik a gyakorlati  
irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány  
elméleti alapismereteit és alapvető módszereit is. A gyakorlatorientáltság és a 
sportszakmai készségek révén képesek – a sport sajátos eszközrendszerének 
alkalmazásával – a pszicho motoros képességek fejlesztésére, a sportági technikák 
és taktikák pontos, precíz elsajátítására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A tehetség kiválasztása és gondozása teniszben – elmélet. 
Edző – játékos – szülő kapcsolata – elmélet. 
A taktikai edzés célja, feladata. Taktikai alapelvek, a játékhelyzetek taktikai elemzése – elmélet. A taktika 
edzése. A taktikai alapminták ismerete, gyakorlása. A különböző játékstílusok jellegzetességei –    

 elmélet. 

2. A támadó alapvonal játék taktikája egyes játékban – elmélet-gyakorlat. 
 A védekező alapvonal játék taktikája egyes játékban – elmélet-gyakorlat. 
 Az adogatás taktikája egyes játékban – elmélet-gyakorlat. 

3. Az adogatás-fogadás taktikája egyes játékban – elmélet-gyakorlat. 
 A támadás indítása, hálójáték taktikája egyes játékban – elmélet-gyakorlat. 
 A védekezés taktikája hálózó ellenféllel szemben egyes játékban – elmélet-gyakorlat. 

4. A stratégiát-taktikát befolyásoló tényezők. Játék gyors, közepes és lassú felületeken – elmélet-gyakorlat. 
 A taktikai edzés szerkezete, módszertani alapjai – elmélet-gyakorlat. 
 Edzésvezetési gyakorlat I – gyakorlat. 
 Edzésvezetési gyakorlat II – gyakorlat. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Gáspár B. (1992): Tenisztippek.  
Gáspár B. (1989): 100 edzés-gyakorlat teniszezőknek. Jegyzet. 202. 
Halmos I. (1992): Tenisz – Budapest: P&L. 256. 
Jákfalvi B. (1985): Teniszezés – Budapest: Sport. 319. 
Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest  
Van der Meer, D., DeHart, K. (1988): Több mint 100, profik által alkalmazott tenisz-gyakorlat nemzetközi könyve – 
Budapest: Fiesta-Trivium. 288. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Antoun, R. (2013): Tenisz okosan – GABO  
Applewhaite, C. (2005): Tenisz haladóknak  – GABO 
Bollettieri, N. (2010): A tenisz nagykönyve – Ekren, Budapest 
Bucher, W. (2013): 1002 Tenisz játék és gyakorlat – Dialóg Campus, Budapest 
Rich, S. (2007): A tenisz kézikönyve – Aréna 2000, Budapest 

 

 



432 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Testépítés-fitnesz MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat III. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Szalma László 

Oktató neve:  Bogárdi István, Vargha Viola 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Olyan felsőfokon felkészült testépítő és fitness szakemberek kibocsátása, akik a 
testépítés és fitness mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, a testépítés és 
fitness versenysport és szabadidő sport területén és világszínvonalú versenyzőket 
nevelni. A mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, neveléséhez, a 
sportegyesületi munkához, a sportág elméleti műveléséhez rendelkeznek 
szükséges gyakorlati és szaktudományi ismeretekkel. Jártasság szintjén ismerjék, 
és legyenek képesek a gyakorlatban is végrehajtani a testépítés – fitness 
technikáinak mozgásanyagát. 
Ismerjék a testépítő – fitness sportágak gyakorlati és elméleti ismeretanyagát, 
képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztésére. 
Elméleti ismereteik terjedjen ki a testépítés – fitness mozgásanyagába tartozó 
gyakorlatok anatómiai, biomechanikai, élettani és táplálkozástudományi alapjaira 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a megállapítására 
alkalmas legújabb műszereket, 
módszereket és eljárásokat. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
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valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Személyes példamutatásával elősegíti 
környezete sportolással kapcsolatos 
pozitív szemléletmódjának alakítását. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A sportági elmélet és módszertan: 
A testépítés és fitness sportágak edzéssegédeszközei: szabadsúlyok, gépi eszközök, állványok, padok, egyéb 
eszközök. Edzéssegédeszközök helyes használata. 

- Bemelegítés testépítő edzések során, bemelegítő gyakorlatok. Kardió gépek szerepe. 

- Levezető (csillapítás) gyakorlatok. Hajlékonyságfejlesztés, nyújtástechnikák. 
- Testépítés sportág fontosabb edzőgyakorlatai, az edzőgyakorlatok szabályos végrehajtásának oktatása. Előforduló 

hibák, a hibajavítás kérdései. 
- Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetségen belüli sportágtípusok versenyeinek felsorolás-szerű ismertetése.  

- Testépítő Szakág versenyei. 
- Testépítő (női – férfi) versenyek. Súlykategóriák. 
- Páros - Testépítő versenyek. Nincs kategória.  
- „Klasszikus” testépítő (férfi) versenyek. Magassághoz kötött súlykategóriák. 

Az emberi test ízületei és az ízületeket mozgató izmok. felülete, és mély hátizmok anatómiai felépítése, és az 
edzésgyakorlatokban való részvétele, és gyakorlatokban való részvétele. 
Részletes anatómia a testépítés és fitness szempontjait figyelembe véve. Az emberi test ízületei és az ízületeket 
mozgató izmok.  
Felső végtag és függesztő készülékének ízületei és az ízületeket mozgató izmok. Vállöv izmai. A felületes mellkasizmok 
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működése, gyakorlatanyaga. 
Mozgatóizmok fejlesztését célzó izolációs és alapgyakorlatok: 
A mozgástanulás szakaszai, a hibajavítás kérdései. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, a házi dolgozat határidőre történő leadása, izomcsoport 
edzéstervének elkészítése, és edzőtermi bemutatása.  
Egy sportági versenyen való közreműködés versenyzőként vagy szervezőként, és segédbírói tevékenység segédbírói 
tevékenység, bírói vizsga letétele 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ 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) 

 Írásbeli házi dolgozatok, óraközi kérdések, minden K hétre beszámolók 
írása az aktuális tananyagról, Foglalkozásokon végrehajtott gyakorlatok 
edzőtermi folyamatos alkalmazása, szabályos végrehajtásának 
begyakorlása 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órai munkákon való aktív részvétel, a TVSZ szerint. 
A házi dolgozatok leadása, és elfogadása. 
Az előírt versenyeken való aktív részvétel, és beszámoló előre kiadott 
szempontok szerinti készítése, elfogadása. 
Aláírás megtagadása a félévi követelmények teljesítésének hiánya.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Az utolsó K-héten,. leadott anyag elsajátításáról beszámoló dolgozat 
írása. 
A gyakorlati órákon a kérdezett gyakorlat hibátlan bemutatása. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bogárdi István: A test izomzatának edzése (2014, 2016) Bogger Kft. 
 Anatómia 3D program 
 Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai,I. kötet, (2005) SE-TSK, Bp. 
Testépítés és fitness sport versenyszabályzata. 
Jegyzetek. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Arnold Schwarzenegger:  A testépítés nagy enciklopédiája (Alexander Kiadó, 1999.) 
Joe Weider: A testépítés bibliája (Alexandria Kiadó, 1998.) 
Szakfolyóiratok, versenyszabályzat, MTFSZ alapító okirat 
Frederic Delavier: Sportanatómia, (2014) Semmelweis kiadó 
Frederic Delavier: Sportanatómia nőknek (2014) Semmelweis kiadó 
Balogh Boglárka: A Testépítés és fitnesz sportág bemutatása, nemzetközi versenyrendszerének részletezése, 
kategóriák ismertetése (2019) Testnevelési Egyetem, Szakdolgozat 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 3 

.Női-Férfi torna 

Kódja: TE-EBN-TOR-SEGY3 
TE-EBL-TOR-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.120.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve: Dr. Kalmár Zsuzsanna, Bordán Csaba, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 2. tantárgy, amely a képzés során 

tantárgyfelvétellel először a képzés 2. félévében kerül meghirdetésre 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   

Olyan szakmai ismeretek megszerzése, amelyben:  

- hivatástudattal rendelkezve, felelősséget éreznek tanítványaik testi 

épségért és személyiségük fejlődésért; 

- ismerik a fejlődő gyermek és a felnőtt emberi szervezet struktúráját 

és működésének alapvető törvényeit; 

- ismerik a személyiség alakulásában és alakításában közrejátszó 

pszichológiai és pedagógiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit; 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
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rugalmassága, formálhatósága) módszereket. szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
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környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

ezeket környezetében. források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Ugrás szertörténet, gumiasztal alkalmazási területei a tornasportban. 

Ugrás fajták, basic ugrások technika – oktatásmódszertan a női és férfi tornában. 

Felemáskorlát, párhuzamos - korlát történet, basic elemek technika, oktatásmódszertan a női és férfi tornában. 

Kiegészítő szerek alkalmazási területei a női és férfi tornában. Gyakorlati feladatok bemutatása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Két összetevőből áll: elméleti 50% (ZH megírása) + gyakorlati 50% 

(technika, oktatásmódszertan a megadott szempontrendszer szerint) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 

szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat és a gyakorlati bemutatás, a 4. alkalommal az 

oktató által meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és 

módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; a gyakorlati 

anyag bemutatása; a feltételek nem teljesítése az aláírás 

megtagadását vonja maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Cuk-I. Karácsony-: Vault (2004) Ljubljana MOTESZ és a Ljubljanai Egyetem. 

FIG AGE group program I-II. 

Hamar P. (1995): Az akrobatikus ugrások fejlődési tendenciái. Kalokagathia, 1. 88-93.  

Hamar P. (1996): Hogyan tovább tornasport? Mester-edző, 3. 7-12.  

Hamar P. (1997): Az olasz testnevelési rendszer és a tornasport. Testnevelés- és sporttudomány, 1. 42-46.  

Hamar P., Kalmár Zs. (2005): A magyar női torna helyzete a 2004. évi Amszterdami Európa Bajnokság eredményeinek 

tükrében. Magyar Edző, 1. 14-17.  

Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G. (2000) Torna 1X1, Budapest Hamza István. 

I. Cuk-I. Karácsony-: Rings (2002) Ljubljana MOTESZ Ljubljanai Egyetem. 

Kalmár Zs., Hamar P. (2002): Egy sportpályafutást döntően befolyásoló tornaelem. Magyar Edző, 2. 29-32.  

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 A DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők (Olimpiai Játékok, VB-k, EB-k). 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat III. -
úszás 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Sós Csaba, dr. Tóth Ákos, Dr. Egressy János, Szájer Péter, Nagy Nikoletta 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II. -úszás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az úszás sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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 A mellúszás oktatása.  I.  E 

A mellúszás oktatása. II.   E 

A mellúszás oktatása.   I.   GY 

A mellúszás oktatása.   II.   GY 

A mellúszás oktatása.   III.   GY 

A mellúszás oktatása.   IV.   GY 

Ellenőrzés. Írásbeli  teszt formájában.   GY 

A pillangóúszás oktatása.  I.  E 

A pillangóúszás oktatása.  II.  E 

A pillangóúszás oktatása.  I.  GY 

A pillangóúszás oktatása.  II.  GY 

Ismétlések. GY 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Á.(2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Csaba L., Sós Cs., Tóth Á. (2000): Úszás Szöveggyűjtemény II. Bp. Obender & Co Studio Kft., Print 17 Kft. Nyomda 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat – III. 
Vitorlázás 

Kódja: TE-EBL-USZ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019 10. 04. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:    Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Sigmond András, Goszlet Marcel, Dr. Dulin Jenő, Böröcz Bence 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat – II. vitorlázás  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A vitorlázás hajókezelési technikáinak fejlődése és módszertani ismerete a 
történeti háttér, a szabályok és a biztonsági tényezők tükrében. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
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folyamatával. módszereket, technikákat. 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 A testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja a 
szociokulturális környezethez, illetve a 
fogyatékkal élőkhöz tartozók emberi 
méltóságát és jogait. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hajó érzékelés, hajóvezetés közötti különbség, és a sebességre gyakorolt hatásuk   E. 
 A közegellenállás szerepe a vitorlás hajók sebességi  összetevőinél  E. 
A hajókezelési technikák hajótípustól függő formája, és hatása a vitorlás hajó sebességére.  E. 
A hajó és vitorla beállítás jelentősége a sebességben. .  E. 
A magyar és a nemzetközi hajózás kialakulásának története.    E. 
Hajók és vitorlázatok fejlődésének története. E. 
A Magyar Vitorlás Szövetség, a jelentősebb clubok, és a hazai  hajóépítés fejlődésének története 
A nemzetközi verseny vitorlázás  története, jelentős nemzetközi versenyek, nagy egyéniségek  E. 
Vitorlás Olimpiák, nagy egyéniségek a vitorlás olimpiák történetében 
Bevezetés a vitorlázás versenyszabályaiba:történet, az alkalmazás szemlélete, sportszerűség   E. 
A versenyszabályok meghatározásai, az útjog szabályok (10 – 13 szabály)  E. 
A jelhely meghatározásai és kerülési szabályai (18 – 21 szabályok)  E. 
Általános korlátozások, akadályok kerülésének szabályai  (15 – 17, 19 – 21 szabályok) 
Egyéb szabályok: Rajtolás, versenyben, érintkezés elkerülésének szabályai (14, 22 – 24 szabályok) 
A vitorlás edzések , és versenyek környezetének biztonságát befolyásoló tényezők  E. 
A biztonságos edzés, verseny helyszínének megválasztása, az esemény tervezése.  E. 
Havaria, vihar esetén a mentés módszertana, mentési terv összeállításának szempontjai 
Borult, zátonyra került hajók mentésének szempontjai: önmentés,  motorossal mentés  módszertana 
Vonták összeállítási és kezelési szempontjai 
Rendkívüli mentési helyzetek, szélsőséges viszonyok mentési stratégiája    E. 
Bajba került hajó legénységének mentési szempontjai,  elsősegélynyújtás vízi balesteknél   E. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 
 
 
  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 7. alkalommal, az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 



446 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás  a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH 
legalább 60 % - os  eredménnyel történő megírása, a feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Goszlet:  A hajósebességét befolyásoló tényezők,   MVSZ Szakmai jegyzet 
Frank Bethwaile:  High Performance Sailing 
Böröcz Bence: Vitorlázás versenyszabályok    MVSZ Szakmai jegyzet 
World Sailing:  A Vitorlázás verseny szabályai (2017 – 2021) 
World Sailing:   Case book 
Sigmond: A vitorlázás biztonsági szempontjai és mentési technikái       MVSZ Szakmai jegyzet 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető szakcikkek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat III.  

VÍVÁS 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-09 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Szepesi László (kardvívás), dr. Salamon Gábor Párbajtőrvívás, Szlovenszky 
István (tőrvívás) 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II.   

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a sportágra jellemző technikai, taktikai, 
kondicionális képzés és az edzésfolyamatok tervezésének, kivitelezésének és 
ellenőrzésének módszereit a gyakorlatban is megismerjék és elsajátítsák.  Az 
oktatás célja, a a vívó technika elsajátítása – ezen keresztül a vívás oktatásának 
elsajátítása. Egyéni iskola és csoportos foglakozások megtartása. A vívóersenyzők 
technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
A hallgatók a jártasság szintjén legyenek képesek végrehajtani:    
A tanult akciók megfelelő technikai színvonalon történő bemutatását és oktatását 
elsősorban (társsal, illetve saját tanítvánnyal) iskolaadás formájában, mindhárom 
fegyvernemben; Versenylátogatás. Gyakorlati zsűri vizsga. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
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munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

VÍVÁSELMÉLET 3 FEGYVERNEM: A gyermekvívás kérdései. A játék szerepe a vívásoktatásban. Az általános testépítés és 
a szakosodás összeegyeztetése. A bemelegítés módja, formái, gyakorlatai és vezetése a vívásban. Foglalkoztatási formák 
a vívásban. 
TŐRVÍVÁS: A váltó -, és kitérő szúrás (mint támadó akció) és hárítása. Kötött szúró riposztok.   
KARDVÍVÁS: Hárítási rendszerek. Átmenetek és átvitelek. A védekezés kialakítása, védekezés távolsággal és fegyverrel.  
A kéz-láb koordináció a védekezésben. A riposztok és kontrariposztok. Konvencionális gyakorlatok, falazás. 
PÁRBAJTŐRVÍVÁS: Pengetámadások. Egyszerű -, félkör-, kör- és váltó kötések, ütések. Pengetámadások hárításai. 
Kötött-szúrások, filó és flankonád riposztok. Átvitelek. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, szóbeli és gyakorlati (bemutató) vizsga.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  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 gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással.       

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, saját és a másik fegyvernemben való versenyzés; (a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után) 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 
Szepesi László (2007): Vívástanulás csoportban. Dialóg Campus, Pécs, 2007, 110p.  
Gerevich – Szepesi L. (1979): Korszerű kardvívás (Sport, 1979) 
Tomanóczy–Gellért (1942): A vívás kézikönyve (Budapest, 1942) 
Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp. 284 p.  
Ozoray (Schenker) Z (1958): A modern magyar kardvívás (Sport: 1958.)  
Bay B-Rerrich B -Tilli E. (1953): Tőr és Párbajtőrvívás (Budapest, 1953)   
Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. első, ill. 1977.)                                                
Beke Z. – Polgár J. (1962): A kardvívás módszertana. (Sport, Bp. 1962) 
Lukovich I. (1968): Tőrvívás (Sport, 1968) 
Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás (Sport, 1965)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

FIE-MVSZ (2016): A vívás versenyszabályai, 

Duronelly R.–Lukovich (1975): Vívás. A segédedzői tanfolyam gyakorlati táborának szakmai segédanyaga (BTSH Okt. 

csoport 1975) 

Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G: Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó)   

Lukovich I–Mecseki A. (1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája (Sport,1967) 

Kogler Aladár: A győzelemhez vezető út pszichológiája. MOB, 2016, 190p.  

Tanulmányi és segédanyagok: 
Szepesi László szerk. (2006): Út a dobogóra: Vívó oktatófilm: Kard -, tőr - párbajtőrvívás, MTV-TF, 2006. 85 perc; 

Szepesi László: Foglalkoztatási formák: Alapozástól az Olimpiáig DVD 

Szepesi László (2016): 5 kardiskola kezdő vívók iskolagyakorlatai, DVD 

Szepesi László (2016): Felnőtt- haladó vívó kardiskolája, DVD.  

Pézsa Tibor 2006): Edzőtovábbképzés, video 

Szabó M - Szabó Cs. (1992): Szúrópárna gyakorlatok szerepe a vívásoktatásban TF Videostúdió 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat III. – 
vízilabda 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY3 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr.  habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Kemény Dénes, Kásás Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II. – vízilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az vízilabda sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása 
szakedzői szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

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

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Önállóan 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) 

Úszás, megállás, újraindulás technikájának oktatása. E 
Úszás, megállás, újraindulás technikájának oktatása. GY 
Testhelyzet változtatásának technikája. GY 
Téma oktatásának részletes ismertetése. E 
Irányváltoztatás technikájának oktatása. E 
Irányváltoztatás technikájának oktatása. GY 
Ellenőrzés GY 
Úszásból megállás, kiemelkedés. Lábmunka oktatása. GY 
Úszásból megállás, kiemelkedés és irányváltás. GY 
Úszás és lábmunka koordinálása. GY 
Követéses úszás párban. GY 
Ismétlés E  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 
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Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Rajki Béla – Gallov Rezső: Korszerű vízilabdázás 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Testnevelési Egyetem könyvtárában, a témában fellelhető korábbi diplomamunkák. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  SZAKNYELV II Kódja:  TE-EBN-LEK-SZNY2 
TE-EBL-LEK-SZNY2 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. szeptember 26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportszaknyelvi Lektorátus - LEK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Angol 

Tantárgyfelelős neve:  Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina 

Oktató neve:  Nemerkényiné Hidegkuti  Krisztina, Kánai Mariann, Kaczvinszky Noémi 

Előtanulmányi feltételek: -- 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  Jelöljön ki egy értéket. Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  26 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismerjék a sport valamint a különböző sportágak, a 
sporttudomány, a sportegészségügy, a sport-táplálkozástan, az 
edzéselmélettel kapcsolatos legfontosabb szakkifejezéseket és nemzetközi 
szinten is megállják helyüket.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1-2. Az adott év hallgatói saját sportágának szaknyelvi ismerete I.  

3-4. Az adott év hallgatói saját sportágának szaknyelvi ismerete II. 

5-6. Az adott év hallgatói saját sportágának szaknyelvi ismerete III.  

7-8. Az adott év hallgatói saját sportágának szaknyelvi ismerete IV.  

9-10. Az adott év hallgatói saját sportágának szaknyelvi ismerete V.  

11-12. TEST I. 

13-14. Qualities of a good coach I. 

15-16. Qualities of a good coach II. 

17-18. Qualities of a good coach III. 

19-20. TEST II. 

21-22. Nutrition of athletes travelling abroad I.  

23-24. Nutrition of athletes travelling abroad II. 

25-26. Talent scouting 

TEST IV. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

az összes ZH legalább 60 %-os (2-es) eredménnyel történő 

megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 

maga után 

 aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat 

készítése (ez utóbbi tanárfüggő) 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése (ez utóbbi 

tanárfüggő) max. 20% (max. 3 alkalom) hiányzás. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, 5 fokozatú érdemjeggyel  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Krisztina Nemerkényi-Hidegkuti: English through Sport, Nemerkényi Bt. 2014 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Nemerkényi-Hidegkuti K.: Sportszótár (angol-magyar, magyar-angol), Semmelweis Egyetem, 2009 

Nemerkényi-Hidegkuti K.: Practice Book for Sport-Specific English, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és 

Sporttudományi Kar, 2006 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Általános menedzsment Kódja:  TE-EBN-SMD-AMM 
TE-EBL-SMD-AMM 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés munkarendjét. Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve:  Szabó Péter 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  12 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a menedzsmenthez és a személyes vezetéshez 
kapcsolódó alapfogalmakkal és eszközökkel. Későbbi vezetői (edzői) szerepüket 
előrevetítve megismerjék az alapvető menedzseri feladatokat, képesek legyenek 
felismerni az alkalmazási helyzeteket a vezetői munkájuk során. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

Ismeri és érti az emberi erőforrások 
alkalmazásához szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket.  



460 
 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a testnevelés és sport, rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, 
általános folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Rendelkezik a szakterületükhöz tartozó 
etikai, jogi és gazdasági, valamint 
alapvető kommunikációs és 
tömegkommunikációs ismeretekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes az elsajátított szakmai, jogi, 
gazdasági, valamint szervezési és vezetési 
ismeretek hatékony gyakorlati 
alkalmazására. 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Az etikai, jogi, gazdasági, valamint 
tömegkommunikációs ismeretei 
átadásával hozzájárul az egyének 
különböző helyszínű és fajtájú 
sporttevékenységekbe történő 
beilleszkedéséhez. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Vezetés és szervezés – alapfogalmak 
Szervezet strukturális jellemzői, szervezeti modellek, egyszerű és funkcionális – esetmegoldással 

2. Szervezettervezés, folyamattervezés és –szervezés – Moneyball (sportfilm) 
Személyes vezetés / vízió, célkitűzés – Bagger Vance legendája (sportfilm), Brian Tracy: Repülési terv 

3. Személyes vezetés / motiváció – Minden héten háború (sportfilm), Gladiátor (film/filmrészlet) 
Személyes vezetés / csapatépítés – Több mint sport (sportfilm), Kemény Dénes-interjú 

4. Menedzser/leader – John Maxwell:The five levels of leadership (Youtube-előadás) 
Vezetési stílusok – Itay Talgam (Youtube-előadás) 

5. Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás (HVG Könyvek, 2013) – csoportos előadások 
6. Attitűd – A Vezetés 21 megdönthetetlen törvénye (Bagolyvár, 2004) 

Edzői filozófiák – csoportos előadások 
Zárás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- Csoportos órai munka, valamint esettanulmányok megoldása, csoportos prezentációk 
- Órákhoz megadott filmek megtekintése, megadott irodalmak elolvasása 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  kötelező 

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) 

Az órákhoz megadott filmek és irodalmak alapján órákra való felkészülés 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás az SZVSZ szerint, az órákra megadott filmekből, 
irodalmakból való felkészülés. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium a félév során megtárgyalt témakörökből, filmekből, 
irodalmakból 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Moneyball, Bagger Vance, Minden héten háború, Több mint sport – sportfilmek 

Brian Tracy: Repülési terv (könyv) 

Kemény Dénes-interjú 

J. Maxwell: The five levels of leadership (Youtube) 

Itay Talgam (Youtube) 

Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás (HVG Könyvek, 2013) 

Attitűd – A vezetés 21 megdönthetetlen törvénye (Bagolyvár, 2004) 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportszociológia Kódja:  TE-EBN-TTT-SPSZ 

TE-EBL-TTT-SPSZ 
Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 
 2019.09.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés munkarendjét. Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Dóczi Tamás 

Oktató neve:  Dr. Gál Andrea, Dr. Dóczi Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Szociológia 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók megismertetése a sportszociológia, mint a sport és a társadalom 

viszonyát vizsgáló tudomány tárgyával, alapvető fogalmaival, kutatási 

területeivel; a sportszociológia rövid nemzetközi és hazai történetével; a 

sport különböző területeinek fejlődésére kiható társadalmi tényezőkkel; a 

társadalmi rétegződésben elfoglalt hely és a sportban való részvétel 

összefüggéseivel; a sport társadalmi kapcsolatokra gyakorolt hatásával, 

valamint az edzői hivatás társadalmi meghatározóival. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
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szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatásához, integrálásához 
szükséges elméleteket, eszközöket, 
módszereket. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, a tudományos 
ismereteket, az egészséges életmódot és 
életminőséget, valamint rendelkezik az 
egészségtudatos ember szemléletével 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
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meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1.  A sportszociológia tárgya, kutatási területei. A sportszociológia kialakulása és aktuális helyzete 

hazánkban. A sport társadalmi kérdéseinek innovatív megközelítései. 

2. A premodern sporttól a modern sportig – a sport társadalmi jellemzőinek változása. 

3. A modern sport területei és funkciói. 

4. A sportszocializáció folyamata és aspektusai. Sportolói szerepek, karrierek. 

5. Sport az 1989-1990-es rendszerváltás előtt és után. Az átalakulás fő tendenciái hazánkban. 

6. Sport és társadalmi egyenlőtlenségek. Az esélyegyenlőtlenség jelensége a sporttal kapcsolatos 

szerepekben. 

7. A szabadidősportolási szokások kutatásának problematikája. A magyar lakosság szabadidő-sportolási 

szokásai a 21. század elején. 

8. Devianciák a sportban – agresszió, szexuális zaklatás, dopping, bunda, korrupció. 

9. Sport és migráció. Magyar sportemberek külföldön, külföldi sportemberek hazánkban. A nemzeti 

identitás jelentősége a sportban. 

10. Nők és férfiak sportja. A gender kérdése a sportban. A transgender, illetve atipikus nemi jellegű 

sportolók versenyzésének kérdése. 

11. A sport és a média kapcsolata, a sportmédia társadalmi hatásai. 

12. A sportfogyasztás jellemzői hazánkban. 

13. A sport globális arculata és jellegzetességei. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Órai jelenlét a TVSZ rendelkezései szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Földesiné Sz. Gy. – Gál A.- Dóczi T. (2010). Sportszociológia. SE-TSK, Bp. 

Földesiné Sz. Gy. (2010). Fejezetek a magyar sportszociológia múltjából és jelenéből. Double Printing Kft. Bp. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Földesiné Sz. Gy. – Gál A. – Dóczi T. (2008). Társadalmi Riport a sportról. ÖM Sport Szakállamtitkárság, MSTT.  

Földesiné Sz. Gy., Gál A. & Dóczi T. (2016): Két tudományág mostohagyereke: a magyar sportszociológia fél 

évszázados útkeresése. Szociológiai Szemle, 26(3), 78-98. 

Gál A. & Dóczi T. (szerk.) (2015): Gyöngy(i)szemek: Ajándékkötet Földesiné dr. Szabó Gyöngyi 75. születésnapjára. 

Budapest, Testnevelési Egyetem 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Statisztika Kódja:  TE-EBN-SDK-STA 
TE-EBL-SDK-STA 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.18. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Tóth Kata 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése az alapvető statisztikai módszerekkel. A módszerek 
gyakorlati használhatóságának bemutatása. Az alapvető cél, hogy az itt tanultak 
alapján a hallgatók megfelelő minőségű házi dolgozatokat és diplomamunkát 
készítsenek el. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Részletekbe menően ismeri a 
testnevelés és sport/rekreáció alapvető 
szabályozását. 

Ismeri az alapvető sporttudományi, 
sportgazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi és 
projektmenedzsment módszereket, 
elméleteket és gyakorlatokat.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Alkalmas az erőforrások felkutatására, 
bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a 
tágabb szakmai környezetében. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Törekszik a területhez kapcsolódó 
pályázati feladatok meghatározására, 
mérlegelve azok lehetséges társadalmi, 
gazdasági, kulturális következményeit. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A statisztika tárgya, alapfogalmai. Statisztikai alapműveletek. 
2. A sokaság leírása – leíró statisztika eszközei I. 
3. A sokaság leírása – leíró statisztika eszközei II. 
4. Az ismérvek közötti kapcsolat fogalma és fajtái. 
5. Heterogén sokaságokra számított intenzitási viszonyszámok összehasonlítása. Standardizálás. 
6. ZH1, Indexek 
7. Indexek 
8. Becslés (pontbecslés és konfidencia-intervallum) 
9. Hipotézisvizsgálat 
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10. Varianciaelemzés 
11. Regressziószámítás 
12. Idősorok elemzése I. 
13. ZH2, Idősorok elemzése II. 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való részvétel. 
Házi feladatok (Négy házi feladatból a legjobb három eredménye számít) 
Írásbeli házi dolgozat leadása 
2 zárthelyi dolgozat  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való részvétel. 
Házi feladatok (Négy házi feladatból a legjobb három eredménye számít) 
Írásbeli házi dolgozat leadása 
2 zárthelyi dolgozat 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, legalább három értékelhető házi feladat leadása, legalább 
az egyik ZH 51%-os teljesítése; a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Ács Pongrác – Pintér József (2011): Bevezetés a sportstatisztikába, Dialóg Campus Kiadó  
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Hunyadi- Mundroczó-Vita (1996): Statisztika, Aula 
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4.szemeszter 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapozó ismeretek MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  ÉLETTAN II. Kódja: TE-EBN-ESO-ELT2 
TE-EBL-ESO-ELT2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.03.05. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Osváth Péter 

Oktató neve:  Dr. Osváth Péter, Dr. Pavlik Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Élettan I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
Az emberi szervek, szervrendszerek működésének megismertetése 
nyugalomban, terhelés alatt, illetve a rendszeres edzéshez való 
alkalmazkodás alapvető törvényszerűségeinek megismertetetése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
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vezetéselméleti ismeretekről.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az aerob rendszer: a légzőrendszer jelentősége és felépítése 
2. A légzés mechanikája, gázcsere. A légzés szabályozása, légzésfunkciók fizikai terhelés alatt, a 

rendszeres edzés hatása a légzésre 
3. A vér jelentősége, összetétele, alakos elemek. Vérplazma, vércsoportok, véralvadás, a vér pH 

szabályozása 
4. A szív működése, a szívizom specifikus tulajdonságai. Szívciklus, perctérfogat. 
5. A szív működésének szabályozása.  Edzett szív. A vérkeringés jelentősége, vérkörök. Az artériás 

keringés: vérnyomás és meghatározó tényezői. 
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6. A kapilláris és vénás keringés.  A vérkeringés szabályozása, keringés a terhelés alatt. 
7. Az anyagcsere fogalma, emésztés és felszívódás. Az emésztés, felszívódás sportélettani kérdései. 
8. A köztianyagcsere. Az energiaforgalom általános kérdései: alapanyagcsere, égéshő. 
9. A napi energiaforgalom: a táplálkozás mennyiségi és minőségi kérdései. 
10. A szervezet folyadékháztartása. A vesék működése 
11. Az edzéssel kapcsolatos jelenségek.  
12. A sportmozgások felosztása, erőteljességi övezetek. 
13. A kondicionális állapot meghatározása. Doppingkérdés. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ 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) 

  
A félév során megírandó egy ZH, 50%-nál jobb 
eredménnyel. Sikertelen ZH pótlása a félév végén (12-13. 
tanulmányi héten). 

 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

        Írásbeli dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése, és a 
hiányzás ne haladja  meg  aTVSZ által megengedett 
mennyiséget. 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli vagy szóbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Osváth Péter: A sportélettan sportegészségtan 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Pavlik Gábor: Sportélettan 
Dickhuth, H.-H.: Sportélettan, sportorvostan, Dialóg Campus Kiadó, 2005  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportpedagógia Kódja: TE-EBN-PMT-SPED 
TE-EBL-PMT-SPED 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Budainé Dr. Csepela Yvette 

Oktató neve:  Budainé Dr. Csepela Yvette 

Előtanulmányi feltételek: Pedagógia 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy bemutassa a sportpedagógia sajátos helyét a 
sporttudomány rendszerében egyrészt, mint elméleti pedagógia, másrészt, mint a 
sportoló felkészítésének folyamatát kontrolláló és segítő pedagógiai gyakorlat. 
Tárgyalja a pedagógiai cselekvést befolyásoló objektív és szubjektív környezeti 
tényezőket, azokat a sajátos sportbeli cselekvés-típusokat és elméleteket, 
amelyek a teljesítményfokozás pedagógiai eszköztárába sorolhatók. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 A választott sportágában képes a 
fogyatékossággal élő versenyzők 
felkészítésére és versenyeztetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 
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 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sportpedagógia tárgya, jellege, kutatásainak főbb célja, módszerei E 
2. A nevelés folyamata, sajátosságai a sporttevékenységben E 
3. A sport mint pedagógiai eszköz, sajátosságai a személyiségformálásban (nevelés célja, lehetőségei, színterei, 

módja stb.) E 
4. A pedagógus illetve edzői szerepek és változásaik E 
5. A pedagógiai kommunikáció (sajátosságai a testnevelés- és sportoktatásban) E 
6. A sportágválasztás pedagógiai problémái E 
7. Zárthelyi dolgozat 
8. A sport funkciói a társdalomban, szerepe az egyén életében E 
9. A pedagógiai cél- és eszközrendszer viszonya, megjelenési formái a sportban E 
10. Sportpedagógiával kapcsolatos film megtekintése - közös órai megbeszélése, feldolgozása E 
11. Sportszerűség – erkölcsi nevelés – jellem a sportban E 
12. A sportoktatás folyamatának pedagógiai struktúrája. E 
13. A sportpedagógia tárgya, jellege, kutatásainak főbb célja, módszerei E Összefoglalás, a kollokvium 

megbeszélése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az órákon való aktív részvétel,  
2. 1 db házi dolgozat leadása: 
„Meghatározó pedagógiai élményeim” címmel (min. 3 gépelt oldal, max. 12-es betű, sorkizárt szerkesztés) leadási 
határideje 6. oktatási hét 
3. Edzéslátogatás – hospitálási naplók készítése (egy csapat, egy egyéni és egy küzdősport) 
4. 1 ZH legalább 51 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után) 
 



475 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: az órák max. 20%-a 
levelező munkarendben az órák max. 25 %-a 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A beadandó feladatok időre történő elkészítése és a ZH sikeres teljesítése. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, 
következményei: 
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. 
 
Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
 
Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a 
bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje: 
Ellenőrző dolgozat a 7. héten az oktató által meghatározott, a félév elején           
közzétett tananyagból és módon. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Biróné Nagy Edit (szerk.) (2004): Sportpedagógia, Dialóg-Campus, Pécs 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Kis Jenő (2001): A testnevelés és sporttudomány pedagógiai alapjai. Fitness Akadémia, Budapest 

 Gombocz János (2008): Sportolók nevelése. ÖTM Sport Szakállamtitkárság, Budapest 

 Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és gyakorlata, Dialóg Campus, Pécs 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportpszichológia Kódja:  TE_EBN-PSZ-SPSZ 
TE_EBL-PSZ-SPSZ 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.05. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek: Pszichológia 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A sportpszichológia alap módszerek ismeret szintjén történő elsajátítása, 
néhány alapvető technika készségszintű elsajátítása, a különböző 
alkalmazási területek megismerése. A hallgatók sportpszichológiai 
műveltségéhez, illetve a szakma műveléséhez szükséges alapvető 
sportlélektani alapismeretek bemutatása. A sportszakmai tevékenységhez 
szorosan kapcsolódó, annak során felmerülő feladatok pszichológiai 
vonatkozásainak áttekintése.  A módszerek tudatos alkalmazása a 
gyakorlati edzői munkában. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 



477 
 

rugalmassága, formálhatósága) képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 7-Részletekbe menően ismeri a 
testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási 
módszereit. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
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munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E) 

 

 A sportpszichológia helye a pszichológiai és a sporttudományok rendszerében, alkalmazási területei  

 Szociálpszichológiai jelenségek a sportban  

 Arousal, stressz, szorongás, agresszió, asszertivitás mérése és kezelése  

 A motoros ügyesség tanítása és fejlesztése  

 Igényszint, teljesítményszint  

 Sportpszichológiai módszerek, a sportpszichológiai munka menete  

 Figyelem fókuszálás, energetizálás, az optimális funkcionálás zónája 

 Edzői kommunikáció  

 Az edzés és versenyzés lélektana (monitorozás, formaidőzítés, felkészítés) 

 Az utánpótlás kérdései  
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órán való aktív részvétel, a gyakorlati feladatok megoldása, a házi feladatok leadása.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás:  kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  Lásd a félévközi követelményeket 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Lásd a félévközi követelményeket 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. R. Martens: Coaches Guide to Sport Psychology. Human Kinetics Publishers, Champaign, több kiadás 

2. R. Martens: Successful Coaching.  Human Kinetics Publishers, Champaign, több kiadás 

3. D. Burton, T. D. Raedeke: Sport Psychology for Coaches.  Human Kinetics 2008. 

4. Szerk. Lénárt Á.: Téthelyzetben több kiadás, Sportkórházi sorozat, Budapest 

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

6. Gyömbér N., et al: Gyereklélek sportcipőben, 2016, Budapest 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Csíkszentmihályi M., Jackson, S. A.: Sport és flow. Vince Kiadó Kft., Bp. 2001 

M.B. Andersen: Doing Sport Psychology. Human Kinetics, 2000. 

7. Gyömbér N., et al: Gyereklélek sportcipőben,munkafüzet 2016, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Sportági elmélet és gyakorlat IV. 
- Aerobik 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.01 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsa 

Oktató neve:  Katus Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat III. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig, kiegészítve főleg a csoportos órákon résztvevő szabadidőben 

sportolók foglalkoztatásával. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 



481 
 

működését. és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
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jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Az alap aerobik óráról tanultak átismétlése.   

A zenei stílusok sajátosságai, megjelenítésük az alaplépések alkalmazásával, stílusgyakorlatok aerobik, latin és hip-hop 

zenére. 

A low impact, high impact és a combi impact óratípusok módszertana. 

A step aerobik alapismeretei, a steplépcső használatának lehetőségei. A speciális mozgásanyag és módszertani 

ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazása. 

A step lépcső alkalmazásának lehetőségei a koreográfiaépítésben. Az alap step oktatása a gyakorlatban. 

A step lépcső elforgatásában rejlő koreográfiai lehetőségek gyakorlati aspektusai. 

A több step lépcsőre készített koreográfia speciális módszertana és gyakorlati alkalmazása. 

A ¾ step, vagyis a ¾-es zenére készített step koreográfia specifikuma, módszertana és gyakorlati alkalmazása. 

A zenei stílusok megjelenése a step aerobik koreográfiában. Különböző stílusú (latin, funky) dance step 

aerobik koreográfia oktatás-módszertani sajátosságai a gyakorlatban. 
Erősítő-tónusfokozó óra tervezése step lépcső segítségével.  

A step lépcső és más eszköz kombinálásának lehetőségei a gyakorlatban. 

Nyújtás step lépcső segítségével. Más nyújtáshoz használható eszközök gyakorlatanyaga. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, gyakorlati-írásbeli felmérés, az órákon való 

aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása, a gyakorlati 

anyag bemutatása. A feltételek részleges vagy teljes nem teljesítése 

az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F. I.G. 

Tihanyiné dr. Hős Ágnes: Az aerobik elmélete és gyakorlata TF, Budapest 1995 

Dr. Szécsényi József: Streching, TF, Budapest, 1992 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Karácsony, I., Katus, T., Juhász, J., Paczolay, Gy., Petrik, Á., Pfeifer, F.: A Magyar Torna Szövetség 125 éve, Magyar 

Torna Szövetség, Budapest, 2010 

Sölveborn, S.A.: Ez a streching, TF Könyvtár (FK 10847) 

Beaulieu, John E.: Stretching for all sports, TF Könyvtár (8-1/5722) 

Szécsényiné dr. Fekete Irén: Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1983 

Szécsényiné dr. Fekete Irén: Az új aerobik, Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984 

Hamza István: A torna, erő, bátorság, harmónia, Budapest Útmutató Kiadó, 1998 

Bejek, K., Hamar, P.:Torna ABC, Okker Kiadó, Budapest, p. 316.,1997 

Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1X1, Budapest, 2000. 

Kalmár, Zs.: Nemzetközi sportszakember képzés a tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p., 2007 

Karácsony, I.: Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest, 1989 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 

három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával I. Magyar Edző, 4. 26-30., 2005 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 

három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával II. Magyar Edző, 1. 27-33., 2006 

Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István: Tornáról színesen, Budapest,1996 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. 
Akrobatikus Rock’n’Roll 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Kis Katalin 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat III. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Megismertetni a hallgatókkal az akrobatikus RR oktatásának alapjait, mélységeit. 
Ismeretek biztosítása az edzői munka ellátásához: 

- Szaknyelvi ismeretek. 
- Sportágspecifikus szabályok ismerete. 
- A félév során oktatásra kerülő Akrobatikus RR elemek technikai 

végrehajtására vonatkozó követelmények ismerete. 
- A feldolgozott mozgásanyag alapvető oktatás-módszertani ismeretei. 
- A tanult elemek gyakorlati végrehajtása. 

 
Kreatív oktatói szemlélet igényének felkeltése az Akrobatikus RR edzéseken. Saját 
oktatói stílus és módszerek kialakítása a tapasztalatok és tanult anyagok 
felhasználásával. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
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munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

13. Konzultációs hét 
 

Balesetvédelmi ismeretek. 
A félévi követelmények ismertetése. 
Izolációs gyakorlatok. 
A sportágelemek biomechanikája. 
Technikai felkészítés (technikai végrehajtás, előkészítés, oktatásmódszertan, segítségadás) 
SL2 akrobatikák – kitartások, statikus pózok (technikai alapvetések) 
 

14. Konzultációs hét 
 

Táncosok fizikai képességeinek fejlesztése. 
Az akrobatikus RR szaknyelve és rajzírása. 
CDS kategória ismertetése 
SL2 akrobatikák – dinamikus elemek (elmélet és gyakorlat) 
 

15. Konzultációs hét 
 

Formációk akrobatikai szabályozása 
Női formációs akrobatikák rendszere 
Táncos alapok szerepe akrobatikus elemek tanulásánál 
SL2 akrobatikák – kombinációk (meghívott táncosok segítségével) 
 

16. Konzultációs hét 
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SL2 elemek – elmélet és gyakorlat (meghívott páros bemutatásával)  
Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása  
Értékelés 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
 
 
Félévi követelmények 
 
Elméleti témakörök: 

6. A sportágelemek biomechanikája. 
7. Az akrobatikus RR szaknyelve és rajzírása. 
8. CDS kategória ismertetése 
9. Formációk akrobatikai szabályozása 
10. Női formációs akrobatikák rendszere 

 
Gyakorlati számonkérés:  

11. Izolációs gyakorlatok. 
12. SL2 akrobatikák oktatása, bemutatása  
13. Táncos alapok szerepe akrobatika oktatásánál 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség. 

 A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 

 1 db akrobatikus RR táncverseny látogatása. 

 Gyakorlati követelmények bemutatása 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Félévi követelmények teljesítése.  
Pótlás: TVSZ szerint 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása, oktatási gyakorlat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

13.  Mády Ferenc: Egészségről táncosoknak. Budapest, Planétás - MTF, cop. 1998  
14. Szécsényiné Fekete Irén: Művészi gimnasztika táncosoknak. Bp. Planétás, 1999 
15. Berczik Sára: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika - módszertani útmutató a 3-10 éves 

korosztály testi neveléséhez. Budapest, Művelődési és Közokt. Min. 1992 
16. Berczik Sára: A gyermek harmóniája - Berczik Sára esztétikus testképző módszere, Budapest, Sport, 

1990 

AJÁNLOTT IRODALOM 

58.   Az Állami Artistaképző Intézet (szakközépiskola és szakiskola) nevelési és pedagógiai programja. Budapest, 
Állami Artistaképző Intézet, 2004 

59. Dr. Ángyán Lajos: Sportélettani alapismeretek. Duplex-Rota Kft., Pécs 1993 
60. Bejek K.- Hamar P.: Torna ABC. OKKER Kiadó, Bp 1997 
61. Derzsy B.: A gimnasztika alapjai. Fit-Forma Welness Kft., Bp. 2006 
62. Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998 
63. Dr. Frenkl Róbert: Anatómiai és Sportegészségtani Ismeretek. OTSH jegyzet, Bp. 1993 
64. Hamar P. - Szakály E.: Minitrampolin ugrások-ugrásbemutatók. TF, Bp. 2003 
65. Hamza I.-Karácsony I.-Molnár F.-Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1x1. Hamza István, Bp. 2000 
66. Jeszenszky Endre: Balett + Jazztánc. Aesculart, Bp. 1995 
67. Jeszenszky Endre: Balett ± Dzsessz-tánc zsebszótár. Aesculart, Bp.  
68. Karácsony I.-Hamza I.-Keleti J.: Torna A-tól Z-ig. Hamza István, Bp. 1999 
69. Kerezsi E.: Torna I. Mozgásos elemek szakkifejezései. MTE, Bp. 1992 
70. Metzing M.: Gimnasztika. TF Továbbképző Intézet, Bp. 2006 
71. Németh András: Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpedagógusok számára. Budapest, 

Planétás : MTF, cop. 1997 
72. Ozsváth K. (szerk.): Gimnasztika-torna módszertan tanítóknak. BTF jegyzet, Bp. 2001 
73. Steuer, Wolfgang: Rock’n’Roll. Planétás kiadó, Bp. 2001  
74. Szakál A. – Kis K.: Akrobatikus Rock’n’Roll figurakatalógus. MTÁSZ jegyzet, Bp. 2007 
75. Szécsényiné F. I.: Ritmikus gimnasztika. JEL Kiadó, Bp. 2007 
76. Szécsényiné F. I.: RSG. Mozgás, szépség, harmónia. Sport, Bp. 1986 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 4. / 
Asztalitenisz 

Kódja: TE-EBL-SPJ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. augusztus 16. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Karsai Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 3. / Asztalitenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A sportág technikai alapjainak és játékszabályainak megismertetése.  

A technikai elemek felnőtt, iskolai sportköri és egyesületi feldolgozásának 

megismertetése.  

Különböző játékszintek, nemzetközi trendek. 

Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és elsősegély-
nyújtási alapvető szabályokat és 
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szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

eljárásokat.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések alapján 
történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
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környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
 

 1. Fizikai képességek szerepe a mai asztalitenisz sportban.                                   Elmélet 2 óra 

2. Fizikai képességek az edzésben. 

Kondíció edzés az asztaliteniszben, multi-labdás edzésen.                                Elmélet 2 óra 

3. A fizikai képességek fejlesztése.                                                                         Elmélet 2 óra 

4. Az ütő és a különböző borítások fajtái, gyártásuk, hatásuk.                               Elmélet 2 óra 

 A tananyag ütemezése gyakorlat 

 

1. Multi-labdás edzéseken a végrehajtás technikája.                                           Gyakorlat 2 óra 

Adogatások és tanításuk.                                                                               

2. Kivitelezés: a különböző technikai elemek.                                                    Gyakorlat 2 óra 

A multi-labdás edzés funkciója.                                                                       

3. Komplett multi-labdás edzés kivitelezése.                                                      Gyakorlat 2 óra 

4. Különböző játékstílusok bemutatása.                                                              Gyakorlat 2 óra 

Támadó stílus és fajtái. 

5. Védekező játékstílus és fajtái és elemzésük.                                                   Gyakorlat 2 óra 

6. Különböző játékstílusok videó analízise és gyakorlati bemutatása.                Gyakorlat 2 óra 

7. Különböző európai iskolák elemzése és gyakorlati kivitelezése.                    Gyakorlat 2 óra 

8. Pörgetés kezelése, mint a fejlődés kulcsa az asztaliteniszben.                        Gyakorlat 2 óra 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. gyakorlati bemutatás, egyénekre szabott írásbeli 

feladat. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak 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) 

  

A félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati 

bemutatás (edzésvezetés), szóbeli vizsga. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak szerint.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás  

megtagadását vonja maga után, edzéslátogatás a kiadott  

feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A 4. héten edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók 

a félév gyakorlati ismereteit. Ez beszámít a kollokvium 

érdemjegyébe. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Wolfgang Friedrich und Frank Fürste: 

Tischtennis - verstehen - lernen - spielen 

MOATSZ szaklapok 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Ormai László: A korszerű asztalitenisz 

DTTB Tischtennis 

Internet Google asztalitenisz 

You Tube asztalitenisz 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Béres Sándor 

Oktató neve:  Az atlétika tanszék oktatói 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat III. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  Az atlétika elmélete és gyakorlata tantárgy három éve, hat féléve alatt az edzői 
szakos hallgatók ismerjék meg a különböző korosztályok edzés módszertanát, az 
egyes versenyszámok modell technikáját.  A hallgatók váljanak képessé – a 
különböző korosztályok - különös tekintettel a fiatal korosztály, ugró képesség 
fejlesztő edzéseinek levezetésére.  Az 4. félévben sajátítsák el a sportágunk 
alapjait, az ugró és összetett szakág stílus történetét a versenyszámok alap és 
modell technikáit és az ugró és összetett versenyszámok versenyszabályait, az 
alap ugróiskola gyakorlatait páros lábbal, váltott lábbal, egy lábbal végrehajtott 
modell technikáit.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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magyar és idegen nyelven. információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hallgatók, a leendő edzők ismerjék meg az atlétika ugró és összetett szakágak nemzetközi stílustörténetét. Legyenek 
tisztába a nemzetközi és a hazai, atlétika fejlődésében meghatározó szerepet játszó egyéniségek szerepével. Ismerjék az 
ugró szakág különböző alap és modell technikáit és az egyes versenyszámok szabályainak a taktikára és az edzés 
módszereket befolyásoló hatásait. Legyenek tisztában a sportág űzéséhez szükséges atlétikus képesség fejlesztő 
gyakorlatokkal, nyerjenek betekintést az atlétika versenyszámaiba  az ugró  versenyszámok elsajátításával ismerjék meg 
annak dinamikai elemeit és az összetett versenyzés pontszámítási elveit, a versenyzők felkészítésének módszerét. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel a gyakorlati órákon. A mozgás és teljesítmény szinteknek bemutatása az ugrás tesztgyakorlataiból. Egy 
hárompróba verseny teljesítése. 
Egy 8-10 perces oktatófilm készítés ugróképesség fejlesztő alap ugróiskola gyakorlatokkal tetszőleges korosztály 
részvételével. 
Egy atlétikai versenyen való részvétel versenyzőként vagy szervezőként. 
Rendszeres atlétikai edzésen való részvétel a TFSE-ben vagy saját szakosztályában a tanszék által elfogadott edző 
irányításával. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 
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Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények   mint fent 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel az órákon, a félév során megadott témákban házi dolgozat 
készítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Koltai J. – Szécsényi J. (1996), Az atlétikai versenyszámok technikája UGRÁSOK, TF, Bp. 
Oros F: (2005), Az atlétika versenyszámok technikája FUTÁSOK és gyaloglás, SE-TSK, Bp. 
Koltai J. – Oros F. (szerk.): (2004), Az atlétika oktatása, SE-TSK, Bp.  
Zarándi L. – Schulek Á. (1992),Fiatalok ugróiskolája, TF, Bp. 
Takács L. (szerk.) (2004) Atlétika (technika, oktatás, edzés) SE-TSK, Bp. 
Atlétikai versenyszabályok: (2016), MASZ, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

J.I. Tomphson P. (1991) Introduction to Coaching Theory, IAAF 
J.I. Tomphson P. (2010) Bevezetés az edzéselmélet alapjaiba, IAAF – MASZ, Bp. 
Krasovec F. – Takács L: (1997), 100 év atlétika, MASZ, Bp. 
Fejes Z. (1978), Korszerű edzés az atlétikában Bp. 
Szekeres S.(1982), Fiatal atléták edzése, MASZ, Bp. 
Cseresznyés F. – Kertész T. (2011) Sportlétra, OOK-Press Kft, Veszprém 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat IV.  

BIRKÓZÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Farkas Gábor, Dr. Barna Tibor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült birkózó szakemberek kibocsátása, akik a 

birkózás mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, és olyan 

versenyzőket nevelni, akik nemzetközi szinten is jó eredményekre képesek. 

A mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, a sportegyesületi 

munkához, a sportág elméleti műveléséhez rendelkeznek szükséges 

gyakorlati, és szaktudományi ismeretekkel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 



498 
 

módszereit.  

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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 Elmélet: Az edző tervező munkája. Időszaki tervek.  Éves edzéstervek.  Az edző tervező munkája. 

Hosszú távú edzésfolyamat tervezése.  A tervek időszakos ellenőrzése, és módosításai a versenyzők 

állapotának megfelelően. Tervszerűség és rugalmasság. 

 Gyakorlat: Páros lábra támadások előkészítése és befejezése.  Lábra támadások és kombinációi 

különböző kiinduló helyzetekből.  Szabadfogású birkózás. Dobások előkészítése és végrehajtása 

(válldobások, malomdobások) 

 Elmélet: Az edző pedagógiai tevékenysége. Az edző személyiségjegyei.  Az edző és versenyző 

kapcsolata. A nevelés tervezése a birkózásban.  A teljesítményfokozás megengedett eszközei. Dopping.  

A versenyző életmód szabályozása. 

 Gyakorlat: Szabadfogású birkózás. Dobások előkészítése és végrehajtása (aláfordulások,  csípődobások, 

hátraesések, gáncsos dobások) 

 Elmélet: Edzés-pihenés aránya. Túledzés-túlterhelés.  Sérülések- Doppingtilalom és dopping ellenőrzés.  

A versenyrendezés szervezési és szakmai feladatai.  A bíráskodással kapcsolatos feladatok.  Edzői 

feladatok utánpótlás hazai-nemzetközi versenyeken. 

 Gyakorlat: Szabadfogású birkózás: Lábkirúgások,  Söprések és horgok.  Kombinatív elemek és 

összetett támadások végrehajtása különböző megfogásokból és távolságokból. 

 Szóbeli vizsga, gyakorlati bemutatás 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Szakcikk fordítása 
Szóbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező - a 

feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

3. A birkózás versenyszabályai (2016)  UWW kiadvány. TF könyvtár 

4. Dr. Barna Tibor(2006): Játék a birkózás. TF könyvkiadó p.250 

AJÁNLOTT IRODALOM 

2. Rajko Petrov bolgár szakíró könyvei. FILA kiadványok. TF könyvtár p.257. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat IV. 
Evezés 

Kódja: TE-EBL-USZ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Ficsor László 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat III. evezés 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Az evezés sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. Az evezést meghatározó kondicionális, és koordinációs képességek, 
valamint azok kölcsönhatásainak megismerése. Az evezősök sokféle felkészítési 
módozatainak megismerése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Erőfejlesztés szerepe az evezésben. GY 

 Gyorsaság fejlesztés szerepe az evezésben. GY 

 Állóképesség fejlesztése az evezésben. GY 

 Koordinációs képességek fejlesztése az evezésben. E 

 Koordinációs képességek fejlesztése az evezésben. GY 

 A kondicionális képességek kölcsönhatásainak jelentősége az edzéstervezésben. E 

 Könnyűsúlyú evezősök felkészítése. GY 

 Férfi és női evezősök felkészítésének különbözőségei. GY 

 A fogyatékkal élők felkészítése. GY 

 Evezősök táplálkozása az éves felkészülés során. E 



502 
 

 Ismétlések. E 

 Összefoglaló, ellenőrzés, esszé, és írásbeli teszt formában. E 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

 Evezős edzések látogatása. 

 1 házi dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 4 K hét alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, valamint egy házi 
dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Fáth András, Az evezés módszertana;  
Szabó Károly, Az evezés edzéselmélete és módszertana; 

AJÁNLOTT IRODALOM 

FISA edzésmódszertani anyagok, (Coaching Manual Level III) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. 

(gyorskorcsolya) 

Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 201910.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Telegdi Attila 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat III. (gyorskorcsolya) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A gyorskorcsolya sportágak elmélete és gyakorlata tantárgy három éve, 6 

féléve alatt a gyorskorcsolya és a rövidpályás gyorskorcsolya sportágak 

vonatkozásában a hallgatók ismerjék meg a sportági felkészítés alapelveit, a 

korosztályos felkészítés elméletét és gyakorlatát egészen az utánpótlás 

korosztályig, ahol képesek legyenek önállóan az életkori sajátosságoknak 

megfelelő korosztályos felkészülés megtervezésére és annak gyakorlati 

levezetésére. 

A negyedik félévben a gyorskorcsolya sportágak alapjaival, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő technikai és fizikai felkészítés elméleti és 

gyakorlati alapjaival ismerkednek meg. Megismerik a Hosszútávú Sportoló 

Felkészítési Program (LTAD) rendszerét a Magyar Korcsolyasport Hosszú-

távú Felkészítési Programját(MKHFP) és ezen belül a „korcsolyázás 

tanulása‖ és a „korcsolyaedzés tanulása‖  szint legfontosabb alapelveit. A 
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félév során kiemelt figyelmet kap az életkori sajátosságok és szenzitív 

időszakok által meghatározott felkészítés elmélete és gyakorlata. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
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és annak megőrzéséről. munkavégzésben valósít meg. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Elmélet: A gyorskorcsolyázás oktatása (módszertan): Szakmai tartalom 

- Az oktatás rendszere a gyorskorcsolyázó sportágakban 

- Általános felkészítő vagy általános fejlesztő gyakorlatok alkalmazása 

- Speciális gyakorlatok alkalmazása a gyorskorcsolyázás oktatásánál 

- Gyakorlatok korcsolyával a jégen 

- Versenyszerűen felkészítő gyakorlatok 

    A jeges oktatás módszertana a gyorskorcsolyázásban: 

- Az edzés tartalmi felépítése 

- A korcsolyázás oktatása alapszinten 

- Az alapszintű műkorcsolyázó gyakorlatok oktatása 

- A gyorskorcsolyázás oktatása 

- Az egyenes korcsolyázás oktatása 

- A kanyarkorcsolyázás oktatása 

- Kartechnikák oktatása a kanyar korcsolyázásánál 

- A rajtolás, a start oktatása 

- Egyes távok technikájának oktatása 

Az edzésfoglalkozások levezetésének feltételei. 

Gyakorlat: Az életkori sajátosságok és egyéni képességek figyelembevételével gyakorlati foglalkozások, 

edzések levezetése szárazföldön és jégen a bemelegítéstől a levezetésig. Bevezetés az éves felkészülési terv, 

mezo-, makro-, és mikrociklus és napi edzésterv szerinti sportágspecifikus kidolgozásába. Sportágspecifikus 

terhelést ellensúlyozó preventív technikák alkalmazásának gyakorlati módszerei. 

 

Elmélet: A gyorskorcsolyás edzés felépítése: Szakmai tartalom 

- Cél és feladat a gyorskorcsolyázók felkészítésében 

- Az edzés módszere és az edzésrendszer felépítése 

- A teljesítményszerkezet és az edzésrendszer elméleti felépítése 

- A mozgásfolyamat fejlesztése az edzésrendszerben 

- A gyorskorcsolyás edzések terhelés-szerkezetei 

- Kiegészítés az edzésfolyamatok irányítósémájához (Matvejev után) 

- Az edzésfolyamat felépítése a gyorskorcsolyázásban 

- Tipikus mez- és mikrociklusok a gyorskorcsolyázásban 

A terhelés szerkezet periodizációja. 

Gyakorlat: Az életkori sajátosságok és egyéni képességek figyelembevételével gyakorlati foglalkozások, 

edzések levezetése. Bevezetés az éves felkészülési terv, mezo-, makro-, és mikrociklus és napi edzésterv 

szerinti sportágspecifikus kidolgozásába. Képességfelmérő tesztek alkalmazása és eredményeinek kiértékelése. 

A technika monitorozása, videoanalízis elemzése, gyakorlati feldolgozása és alkalmazása.  Sportágspecifikus 

terhelést ellensúlyozó preventív technikák alkalmazásának gyakorlati módszerei. 

Elmélet: A felkészítés gyakorlati megvalósítása: Gyakorlati ismeretek 

- A tervezés 

- Az állapot elemzés 

- A célformálás 

- Az edzésterhelés periodizálása 

Edzéstartalom és terhelés dinamikai meghatározása: Gyakorlati ismeretek 

- Tartós terheléses módszer 

- Intervall módszer 

- Extenzív intervall módszer 

- Intenzív intervall módszer 

- Ismétléses módszer 

Gyakorlat: Az életkori sajátosságok és egyéni képességek figyelembevételével gyakorlati foglalkozások, 

edzések levezetése a bemelegítéstől a levezetésig. Bevezetés az éves felkészülési terv, mezo-, makro-, és 



507 
 

mikrociklusés napi edzésterv szerinti sportágspecifikus kidolgozásába. Képességfelmérő tesztek alkalmazása és 

eredményeinek kiértékelése a következő szintre a „korcsolyaedzés tanulása‖ szintre lépés vonatkozásában. 

Sportágspecifikus terhelést ellensúlyozó preventív technikák alkalmazásának gyakorlati módszerei. 

Sportágspecifikus súlyzós erőfejlesztő gyakorlatok. 

Elmélet: Ellenőrzés – visszajelentés: (gyakorlati ismeretek) 

- Fizikai felkészítés 

- Az erőedzés gyakorlata 

- A terhelés pontos meghatározása 

- Szökdelő- és ugrógyakorlatok 

- Korcsolyás ugrógyakorlatok 

- Emelkedőre végzett gyakorlatok 

- Köredzés a gyorskorcsolyázásban 

- Komplex módszerek 

  Edzéstervek, az egy csúcspontos éves ciklushoz 

- Felkészülési időszak edzéstervei 

- Speciális jeges időszak edzéstervei 

- Mellékletek: 

  A gyakorlati megvalósítás: edzésterv készítés az időszakok pontos kiszámításával. 

Gyakorlat: Az életkori sajátosságok és egyéni képességek figyelembevételével gyakorlati foglalkozások, 

edzések levezetése. Bevezetés az éves felkészülési terv, mezo-, makro-, és mikrociklusés napi edzésterv 

szerinti sportágspecifikus kidolgozásába. Képességfelmérő tesztek alkalmazása és eredményeinek kiértékelése, 

terhelésdiagnosztikai mérések értelmezése, és felhasználása gyakorlati szinten. Sportágspecifikus terhelést 

ellensúlyozó preventív technikák alkalmazásának gyakorlati módszerei. 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz 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) 

 Az órákon való aktív részvétel. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órákon. Hiányzás mértéke a TVSZ szerint. 

 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon a vizsgaidőszak ideje alatt, szóbeli 

vizsga szintén a félév végén. 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

A Hosszú Távú Korcsolya Fejlesztési Program (MOKSZ) 

A Hosszú Távú Sportolófejlesztési Program (MOB) 

Canadian Sport for Life-LTAD 2.0  
(http:/canadiansportforlife.ca/sites/default/files/user_files/files/CS4L%202_0%20EN_april16_ 

webpdf.pdf) 

SpeedSkatingCanada’s Long-Term AthleteDevelopmentPlan 

(http:/www.speedskating.ca/about/skater-development/the-ltpad-model) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Handbook of speedskating. (ISU) 

Harsányi L.(2000): Edzéstudomány I-II.Dialog Campus Kiadó, Pécs. 

Király T.,SzakályZs. (2011): Mozgásfejlődés és motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban. Dialog 

Campus Kiadó, Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. 
(jégkorong) 

Kódja: TE-EBL-EMK-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat III. (jégkorong) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók sajátítsák el a jégkorongozásban alkalmazott taktikai elemek 
rendszerezését, ismerjék meg annak védekezésre vonatkozó fázisait. 
Képesek legyenek átlátni és oktatni a védekezés taktikai elemek 
végrehajtásának és alkalmazásának módjait, a különböző támadó játékok 
ellen történő védekezési rendszerek és alapfelállások taktikai lehetőségeit. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  
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 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

• A félév követelményeinek ismertetése. A védekezés taktikájának felosztása. 
• A védekezés taktikájának elsajátítása korosztályos bontásban.  
• A gyors ellentámadás megakadályozása: a visszarendeződés elméleti alapjai 
• A visszarendeződés megszervezése és gyakorlati megvalósítása, a feladatok körülhatárolása és kijelölés. 
• Az emberfogásos védekezés jelentősége, előfordulása, elméleti alapjai. 
• Az emberfogásos védekezés oktatásának gyakorlatanyaga. 
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• Területvédekezés jellemzői, fajtái, alkalmazásuk előnyei és hátrányai 
• 2-1-2-es alapfelállás működése és oktatása.  
• 1-3-1-es alapfelállás működése és oktatása 
• 1-1-(3)2-1-es alapfelállás működése és oktatása. 
• 2-2-1 alapfelállás működése és oktatása.  
• A rugalmas (szituációtól függő) védekezés működése és oktatása. 
•  A mérkőzésre történő felkészülés: tapasztalatok az előző mérkőzésről. 
• Az ellenfél játékának feltérképezése. 
• Speciális taktikai módosítások lehetőségei a saját csapatnál.  
• A szervezet edzés és mérkőzés utáni lecsillapítása, elméleti alapok.  
• A regenerálódás jelentősége. 
• Módszerek magasabb és alacsonyabb korosztályoknál.  
• Legjellemzőbb védekezés taktikák megvalósítása a junioroknál. 
• Legjellemzőbb védekezés taktikák megvalósítása a férfi élvonalban.  
• A sérülések megelőzése. Biomechanikai törvényszerűségek 
• Prevenciós eljárások a gerinc védelmére. 
• Prevenciós eljárások az alsó és a felső végtag védelmére. 
• Ellenőrzés 2. Gyakorlati bemutatás.  
• ZH. 
• A félévi beadandók ellenőrzése, összefoglalás 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel.  Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a 
szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt védő taktikai elemekből. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák 
minimum 50%-án történő aktív részvétel.  Írásbeli és/vagy szóbeli 
számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt védő taktikai elemekből. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. A házi 
dolgozat két részből áll:  
• egy I osztályú mérkőzés megtekintése élőben és arról jegyzőkönyv 
készítése egy kiválasztott csapat által alkalmazott visszarendeződés 
és/vagy rendezett védelemének jellemzéséről. A jegyzőkönyvet a 
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mérkőzés után a játékvezető, vagy az edző vagy egy hivatalos személy 
aláírásával hitelesíteni kell.  
• Egy I osztályú mérkőzés felvételről történő megtekintése és 
elemzése a védő taktikai elemek előfordulásáról és sikerességéről.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Ellenőrző dolgozat a 4. konzultációs héten történik, az oktató által 
meghatározott, a      
             félév elején közzétett tananyagból és módon. 
             A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással történik. 
Minden feladatot a    
             hallgató 3x mutathat be, a legjobb kísérlet számít. A bemutatási 
anyag:     
1. 3—3 elleni védekező játék bemutatása, a védők emberváltással 
védekeznek. 
2. 4 – 4 elleni védekezés emberfogással.  
3. 5 - 5 elleni védekezés terület és emberfogásos védekezéssel.  
A bemutatás a 4. konzultációs héten történik, a félév elején megadott 
tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 
Írásbeli vagy szóbeli számonkérés és gyakorlati bemutatás. Minden 
elméleti és  
            gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik, a 
végső osztályzat a  
            részosztályzatok átlagából alakul ki.             

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Géczi Gábor (2012): A jégkorongozás alapjai. MJSZ 

Dr. Géczi Gábor (2009): HOKIMÁGIA DVD 11. rész 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

TEAM Canada – Program of excellence 
USA Hockey - Developing Defensive Tactics 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: 
Sportági elmélet és gyakorlat II. 

JUDO 
Kódja: 

TE-EBL-KUZ-
SEGY4 

Tantárgy kreditértéke: 6 kredit 
Készítés 
dátuma: 

2019 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése: BA Edző 

Képzés munkarendje: Levelező 
Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve: 
Dr. Németh Endre 

Horváth Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. JUDO 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

4. félév 
Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: 

Elmélet: 
8 

Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 
Gyakorlat: 

16 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy 
Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és 
bemutatás 

A tantárgy célja: 

Olyan felsőfokon felkészült szakemberek kibocsátása, akik a judo 

mozgásanyagot képesek magas szinten oktatni az óvodáskortól a 

világklasszis versenyzők szintjéig bezárólag. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és 
sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Ismeri a tehetséggondozás 
elméleteit és annak 
gyakorlati 
megvalósíthatóságának 
módjait. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez 
kapcsolódó módszereket, 
technikákat. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, 
melyet a sportolók 
egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások 
vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes sportágfejlesztő 
tevékenységre, melyet 
folyamatosan vagy 
projektszerű 
munkavégzésben valósít 
meg. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók 
kiválasztására, magas szintű 
felkészítésére, 
versenyeztetésére. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

 Képes a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók 
egészségének megtartása 
mellett. 

Attitűdök (érzelmi és 
értékelő 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 

 Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasági, 
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viszonyulások, 
megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

megszilárdítására. kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, 
saját erejétől függően 
próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a 
gyermeki és bármely életkori 
emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális 
területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a 
saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről 
koherens egyéni álláspontot 
alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint 
alakítja környezetét.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play 
szellemében és értékeit 
közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad 
teljes környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív 
együttműködés kialakítására 
törekszik a testkulturális 
területen működő 
szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései 
során tudatosan képviseli 
azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Övvizsgáztatás a judóban. 

Hazai és nemzetközi övvizsga rendszerek felépítése. 

Kyu és Dan vizsgák rendszere.  

A  főbb kodokan katák létrejötte, azok oktatásának módszerei: 

- Nageno Kata 

- Katameno Kata 

- Kimeno Kata 

- Goshin Jitsu Kata 

- Koshi Kino Kata 

- Juno Kata 

Seiroku Zenyo Kata 

2. Az MJSz az EJU és az IJF felépítése, működése. 

3. A képességek értelmezése a judóban, élettani, edzéselméleti háttér. 

Kondicionális (erő, gyorsaság, állóképesség) és koordinációs képességek (ügyesség, ízületi 

mozgékonyság) megjelenése, fejlesztése a judóban. 

A képességfejlesztés életkori sajátosságai, az optimális fejlesztés szempontjai. 

4. A súlycsoportos sportágakra jellemző testsúly szabályozás, fogyasztás és táplálkozás 

kérdései. 

Sérülések megelőzése (prevenció a judóban), sérülést követő eljárások, rehabilitáció a 

judóban. 

A dopping lényege (káros hatásai), az edző felelőssége és lehetőségei a doppingellenes 

törekvések érvényesítése terén. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése) 

 Óra látogatása, a TE (az évfolyamra vonatkozó) TVSZ 

szerint. 

 Óra/órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 60%-ra 

értékelve. 

 A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

Az aláírás megszerzésének 
feltétele, a teljesítés hiányának 
következménye 

 Óra látogatása (hiányzás évfolyamra vonatkozó TE TVSZ 

szerint). 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

A fent említett feltételeknek együttesen kell teljesülniük. 

Amennyiben valamely vagy egyik feltétel sem teljesül, akkor 

a hallgató aláíráshoz kötődő Neptun bejegyzése megtagadva 

lesz, az évfolyamra vonatkozó TE TVSZ-t betartva. Mind 

ennek a következményei és a hallgatói kötelességei szintén 

az említett TE TVSZ dokumentumban találhatóak. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

o A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

o A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre 

való elkészítése, és az oktató által minimum 60%-

ra értékelve. 

 Bemutatás 

o Óra/órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 

60%-ra értékelve. 

 A két írásbeli munkának és a bemutatásnak az átlaga 

adja a végső félévi érdemjegyet. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

28. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 

29. Németh E. (2016) Önvédelem, küzdősportok. In: Kézikönyv a testnevelés tanításához (5-8 

osztály). Szerk: Rétsági Erzsébet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 300-337. 

30. Galla F. – Horváth I. (1982): Judo övvizsgák Sport Bp. 

31. Nagy Gy. Ősze Attila (2002): Judo kyu vizsgák Delta Mosonmagyaróvár 94 p. 

32. Plavecz T-Bíró N. (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 

33. Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 

34. Nagy Ernő (1999) Küzdősport az iskolában. Fővárosi Önkormányzat Bp., 

35. Ulrich Klocke (2010) Judo top action. Meyer&Meyer Sport 

36. Yasuhiro Yamashita (2005) The fighting Spirit of Judo Yppon Books, Tokyo 

AJÁNLOTT IRODALOM 

22. Dr. Barna Tibor (2006) Játék a birkózás. TF Könyvkiadó 

23. Jimmy Pedro (2001) Judo technics and tactics. Human Kinetics, USA 

24. Jiichi Watanabe-Lindi Avakian (2001) The Secrets of Judo. Tuttle Publishing, Boston 

25. Kiyoshi Kobayashi-Harold E. Sharp (2001) The Sport of Judo.  Tuttle Publishing, Boston 

26. Syd Hoare (2004) The A-Z of Judo. Yppon Books, London 

27. Isao Inokuma-Nobuyuki Sato (1986) Best Judo. Kodansha International, Tokyo 

28. Hedda Sander-Björn Deling (2002) Judo. Meyer Sport, Oxford 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. –
kajak-kenu 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Kiegészítő sportágak és specifikumok helye és szerepe az edzéstervezésben. 
Sportártalmak, sportsérülések, baleset megelőzés. A vízitúrázási, táborozási 
alapismeretek megszerzése.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  
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ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A kiegészítő sportágak szerepe a kajak-kenu sportban I.-II. 
Sportsérülések, baleset megelőzés. 
Vízitúrázási és táborozási ismeretek. 
Sporteszközök karbantartása, javítása a gyakorlatban is (műhely munka). 
Tantervbe épített vízisport oktatás. 
A  „Bejárható Magyarország program” bemutatása, elsősorban a vizes jármódra fókuszálva. 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 7. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH 
legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

előadás anyaga 
Szántó Csaba (2005): Canoe sprint Coaching manual (level 2-3), ICF Coaches Education Programme 
Bokody József (2001): A vízitúrázók kézikönyve, Mezőgazda Kiadó, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 
 

 Kézikönyv vízitúrák levezetéséhez  https://issuu.com/vizenjarok/docs/kezikonyv_viziturak_levezetesehez 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat IV. 
KARATE 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Csákvári László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Olyan felsőfokon felkészült karate sportágban járatos szakemberek 

képzése, akik a karate mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, a 

karatét mint versenysportot és mint szabadidő sportot egyaránt képesek oly 

módon átadni, hogy mindkét területen világszínvonalú tanítványokat 

neveljenek. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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szenvedélybetegek stb.). 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

 Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatásához, integrálásához 
szükséges elméleteket, eszközöket, 
módszereket. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Választott sportágában ismeri a 
fogyatékossággal élő versenyzők 
felkészítésének speciális tudásanyagát. 

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

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 A választott sportágában képes a 
fogyatékossággal élő versenyzők 
felkészítésére és versenyeztetésére. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 7-Alkalmas az erőforrások felkutatására, 
bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a 
tágabb szakmai környezetében. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 
élethosszig tartó, valamint az élet 
egészére kiterjedő tanulásra való törekvés 
személyiségjegyévé vált. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
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környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Elmélet:   Csípő fordítása és test fordulatok a karate technikákban 

Gyakorlat: 

- Kihon: Csípő fordítás gyakorlása helyben és mozgásban 

- Kata: Bassai Dai 

- Kumite: Kihon ippon kumite 

Az előkészítés jelentősége  az edzés során 

 

Elmélet:   Test vibráció, csípő vibráció a karate technikákban 

Gyakorlat:  

-  Kihon: test vibráció, csípő vibráció gyakorlása 

- Kata: Tekki 1 

- Kumite: Jiyu ippon kumite formai szabályai 

 

Elmélet:  A bemelegítés hatásai az emberi szervezetre   

Gyakorlat:  

-  Gimnasztika, lazítás, nyújtás, streching 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati bemutatás. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 
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Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat, házi dolgozat, gyakorlati bemutatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 

bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakolati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

15. Rétségi Erzsébet Kézikönyv a testnevelés tanításához 5-8. Osztály, Dr. Németh Endre PhD. 7. fe-jezet, 

Önvédelem és küzdősportok, Dialóg Campus Kiadó 2005. 

16. Dr. Gulyás Péter: Karate, BREK Propaganda GM. Budapest, 1983. 

17. Rebicek Gerd – A Goju-Kai Karate-do elméleti és gyakorlati útmutatója – Tres Print Kft. 2005. 

18. Adámy István – Kyokushin karate – Lunarimpex Kiadó, 2009. 

19. Kurdi Gábor – Hayashi-ha Shito ryu - Vince, Budapest 2003. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

9.  Dynamic Karate – M. Nakayama (Kodansha – 1986) 

10. Martial Art and Sport – Milorad V. Stricevic MD. (Svetlost Inc., NY,   USA 2002) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ 
kézilabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY4 
TE-EBL-SPJ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés 
munkarendjét. 

Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Lehőcz Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 3. /kézilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A hallgatók sajátítsák el a kézilabdázásban alkalmazott taktikai elemek 
rendszerezését, ismerjék meg a kézilabdajáték védekezésre vonatkozó 
fázisait. Képesek legyenek átlátni és oktatni a védekezés taktikai elemek 
végrehajtásának és alkalmazásának módjait, a különböző támadó játékok 
ellen történő védekezési rendszerek és alapfelállások taktikai lehetőségeit. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Törekszik arra, hogy a szakmai 
anyagokra vonatkozó szóbeli és írásbeli 
kommunikációja közérthető legyen. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 



528 
 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A védekezés taktikájának felosztása. 
A védekezés taktikájának elsajátítása korosztályos bontásban. 
A gyors ellentámadás megakadályozása: a visszarendeződés elméleti alapjai. A visszarendeződés megszervezése 
és gyakorlati megvalósítása, a feladatok körülhatárolása és kijelölése. 
Az emberfogásos védekezés jelentősége, előfordulása, elméleti alapjai. Az emberfogásos védekezés oktatásának 
gyakorlatanyaga. 
Területvédekezés jellemzői, fajtái, alkalmazásuk előnyei és hátrányai. 6:0-ás alapfelállás működése és oktatása. 
Az 5:1-es alapfelállás működése és oktatása, a 3:2:1-es alapfelállás működése és oktatása. A 3:3-as alapfelállás 
működése és oktatása, a 4:2-es alapfelállás működése és oktatása. 
A vegyes védekezés jellemzői: 5+1-es alapfelállás működése és oktatása, a 4+2-es alapfelállás működése és 
oktatása. 
A mérkőzésre történő felkészülés: tapasztalatok az előző mérkőzésről. Az ellenfél játékának feltérképezése 
Speciális taktikai módosítások lehetőségei a saját csapatnál. 
A szervezet edzés és mérkőzés utáni lecsillapítása, elméleti alapok. A regenerálódás jelentősége. Módszerek 
magasabb és alacsonyabb szinten. 
Legjellemzőbb védekezés taktikák megvalósítása a női és a férfi élvonalban. 
A sérülések megelőzése. Biomechanikai törvényszerűségek. Prevenciós eljárások a gerinc védelmére. 
Prevenciós eljárások az alsó és a felső végtag védelmére. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív 
részvétel.  Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt védő taktikai elemekből. 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák 
minimum 50%-án történő aktív részvétel. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 10. és a 13. héten történik, az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 
A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással történik. Minden 
feladatot a hallgató 3x mutathat be, a legjobb kísérlet számít. A 
bemutatási anyag:     

10. Zavaró és hátsó középső védők kapcsolata irányító és 
beálló játékos ellen: a zavaróra kilép a beálló és elzárja, az 
irányító pedig betörését hajt végre az elzárásba. A védők 
emberváltással védekeznek. 

11. Átlövő – irányító kapcsolatban hátsó kerülés elleni 
védekezés a 2-es és a 3-as védők között területváltással. 

12. Átlövő játékos, az 1-es védő pozícióból induló szélső 
támadóval történő gyors visszafutása és a közvetlen 
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gyorsindítás megakadályozása halászással. 
A bemutatás a 10. és a 13. héten történik, a félév elején megadott 
tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. A házi dolgozat két részből áll:  

- egy NB1-es mérkőzés megtekintése élőben és arról 
jegyzőkönyv készítése egy kiválasztott csapat által alkalmazott 
visszarendeződés és/vagy rendezett védelemének 
jellemzéséről. A jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, 
vagy az edző vagy egy hivatalos személy aláírásával 
hitelesíteni kell.  

- Egy minimum NB1-es mérkőzés felvételről történő 
megtekintése és elemzése a védő taktikai elemek 
előfordulásáról és sikerességéről.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után. 

 
A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vagy szóbeli számonkérés és gyakorlati bemutatás. Minden 
elméleti és gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik, a végső osztályzat a részosztályzatok átlagából alakul ki.             

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Fekete B. (2007): A kézilabdázás technikája. TF. Bp. 219 o. 
Fekete B. (2008): A kézilabdázás taktikája. TF. Bp. 242 o. 
Marczinka Z. (2014): Kézilabdázás. Kék Európa. Nyíregyháza. 400 o. 
Ökrös Cs., Páll T. (2008): Gyors ellentámadások a modern kézilabdázásban. Hazena Sport KKt. Gyál. 191 o. 
Ökrös Cs., Páll T. (2010): A védekezés oktatása a modern kézilabdázásban. Hazena Sport KKt. Dabas. 187 o. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Szerzői kollektíva (2014): 704 kézilabda játék és gyakorlat. Dialóg Kampus Kiadó. 184 o. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 4. / 
kosárlabda 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY4 

TE-EBL-SPJ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés munkarendjét. Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Balogh Judit 

Oktató neve:  Balogh Judit 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 3. / kosárlabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a kosárlabdázók felkészítésének, edzésének 
elméleti hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak 
képessé az önálló rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, 
edzésvezetésre és értékelésre. Legyenek tisztában a technikai és taktikai 
lehetőségekkel, a nemzetközi szint követelményeivel; a megszerzett tudást 
a gyakorlatban képesek legyenek alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
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károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

vezetéselméleti ismeretekről.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  
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 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 U16 korosztály sajátosságai, képzési terve. 

 Edzői feladatok a korosztályban 

 Posztok szétválasztása, feladatai, egyéni képzés 

 Gyakorlat- és edzéstervezés a korosztály képzési anyagára 
Támadó technikai elemek: 

 labdabiztosság fejlesztése agresszív védővel szemben 

 egykezes labdaátvétel 

 elszakadás ütközéssel 

 közeli dobások többszörös elsarkazással, tempóhorog, rövid horog, beugrásos ziccerek, zsákolás, 
lefordulásos dobások 

 tempódobás kapott labdából és leütéssel 

 3 pontos dobás elmozdulással, helyezkedéssel összekötve 

 hand-off 

 bejátszás a centernek 

  elzárások megoldásai 

 centermozgások (drop step, power dribble) 

 fault kiharcolása ütközéssel 
Védő technikai elemek: 

 futás, utánlépés és keresztbelépés a védekezésben 

 centerek védésének különböző formái 

 gyenge oldali kizárás 

 átfutás és befutás védése ütközéssel, kontaktussal 

 ütközés a védekezésben 

 2:2 védése csapdával, kisegítéssel 

 üres elzárás védése kitolással, követéssel, váltással 
Támadó taktikai elemek: 

 tudatos labda nélküli mozgások (elmozdulás) 

 többszörös üres elzárások 

 üres és labdás elzárás taktikája 

 időzítés 

 rendezetlen védelem megtámadása 

 mismatch támadása 

 letámadás elleni játék 

 zónavédekezés elleni játék 

 többlépéses figurális játékok 

 bedobási figurák 

 védő „olvasása” 
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 mini-előnyök megjátszása 
Védő taktikai elemek: 

 centervédés 

 centercsapda+rotáció 

 szervezett felállt emberfogásos védekezés (zárt, nyitott) 

 gyenge oldali védekezés-rotáció 

 szervezett letámadás emberfogással félpályán és egészpályán 

 váltásos védekezés 

 zónavédekezés 

 labdás 2:2 védése 5:5 elleni játékban 
Kondicionális képességfejlesztés a korosztályban 

 anaerob rendszer edzése (alaktacid és laktacid) 

 erőfejlesztés saját, ill. társ súlyával, funkcionális tréning, páros küzdőgyakorlatok 

 szökdelések, ugrások 

 gyorsaságfejlesztés 

 gyorserő-fejlesztés 
Koordinációs képességfejlesztés a korosztályban 

 frekvencianövelés 

 dinamikus egyensúly fejlesztése 

 proprioceptív tréning 

 agility 

 láb-kéz-törzs kapcsolatának fejlesztése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése. Gyakorlattervezés, gyakorlatvezetés. 
Házi dolgozat: a korosztály képzési anyagához kapcsolódó idegen nyelvű szakcikk összefoglalása magyar 
nyelven. 
Videóanyag készítés: a korosztály képzési anyagához kapcsolódó max. 3 perces videóanyag elkészítése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozatmegírása a 13. héten történik, az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 75%-án, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig.  
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy a félévi teljesítmény alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 
Basketball for young players. FIBA, 2000 (a magyar változat kiadás alatt) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ 
Labdarúgás 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY4 

TE-EBL-SPJ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Labdarúgó Szakcsoport - LCS 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés munkarendjét. Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve: Prukner László 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 3./ Labdarúgás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a labdarúgók felkészítésének, edzésének elméleti 
hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak képessé az önálló 
rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, edzésvezetésre és értékelésre. 
Legyenek tisztában a technikai és taktikai lehetőségekkel, a nemzetközi szint 
követelményeivel; a megszerzett tudást a gyakorlatban képesek legyenek 
alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
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módszereit.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
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információforrásokat. meg. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
A pubertásból az ifjúsági korba lépés nehézségeinek felismerése, a motorikus és mentális fejlesztés kérdéseinek 
szakszerű képviselete.      A labdarúgás technikájának - taktikájának korosztályra jellemző fejlesztése,/játékhelyzet 
megoldásokban gondolkodás - a játékrendszerek segítségével/ ritmusváltások gyakorlatai, átmenetek gyakorlatai, ezek 
pontos TE-TA végrehajtása/ . A játékelemek, alapvető  játékhelyzetek  kialakításának-megoldásának, oktatásának,  

tanításának, módszertani fogásainak elsajátíttatása,  periodizációk kialakítása a motoros és taktikai képzésben. 

A labdarúgás játékhelyzeteinek, a bennük rejlő együttműködéseknek kialakítása, tér, idő, dinamikai jegyek 

figyelembevételével, a mérkőzés stratégia és taktika tükrében.. A korosztályos képzés kapcsolódási pontjainak 

ismerete, a játékrendszerek szerepe a csapatjátékban, elvi és alkalmazott taktika, ezek alkalmazása, szükséges 

elméleti és tapasztalati tudás elsajátítása. A játékrendszerek- rendszerjátékok felismerése, u 15- u 19 

korcsoporthoz kapcsolódó használata, az egyes játékrendszerek közötti különbségek alapszintű felismerése. 

Játékelemek, játékhelyzetek kialakításának, megoldásainak gyakorlatai, ismétlés, igazodás a megváltozott 

alkati adottságokhoz. A játékrendszereken belüli együttműködések gyakorlatai, csapatrész gyakorlatok, 

labdabirtoklás, szárny és tengelyben történő együttműködések rendszerszerű kialakítása. 

Motoros képességfejlesztések lehetőségei, a növekedési csúcsidőszak figyelembevételével. 

Helyes ÉN kép kialakítása, szocializációs háló kiépítésének kérdései a csapaton belül. 

Napi edzéstervezés alapjai. 

A labdarúgás és módszertanának alapfogalmai: / edzés – mérkőzésterhelés, periodizáció, motoros 

képességfejlesztés, mérkőzéselemzés, mérkőzés stratéga és taktika, intelligens játékos. 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 - Óra látogatás (80%), 

 - órai jegyzet készítése,  

 - 2 házi dolgozat megírása, 

 - edzés és mérkőzés látogatás igazolása 
  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Aláírás megszerzése, ZH megírása legalább elégséges szinten 

(60%) 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aláírás feltétele: Óra látogatás (80%), jegyzetkészítés, bemutatás, 

2 házi dolgozat megírása, edzés és mérkőzés látogatás igazolása 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 

után 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Tóth János – ifj. Tóth János: /2016/ Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei  

Dr. Németh Zsolt: /2015/ A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai 

Bicskei Bertalan:/1997/ Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése 2000 Aréna 

MLSZ: A labdarúgás játékszabályai 

MLSZ - UEFA képzés „c‖,  licence könyvek,munkafüzetek 

MLSZ –UEFA képzés „ B-A licence könyvek munkafüzetek 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Ajánlott irodalom:  

Benedek E.-Pálfai J. (1978): 600 Labdarúgó edzésjáték.  

Hargitay Gy. (1975): A korszerű kapusjáték Sport, Bp. 170 o. 

Tóth J - Pári S: (2009) UEFA ’B’ és ’A’ képzési –szakmai ismeretanyag 

Szalai L. (1998): Gyermeklabdarúgás I.- II Góliát-Mc-Donald’s FC. 84o. és 103o 

Horst Wein FUNINNO. 

Dr Mezey György: / 1988/ Élvonalbeli labdarúgók felkészítése Sport Bp 

Youtube videók 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. Kódja: TE-EBL-LOV-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Zupán Péter 

Oktató neve: Dr. Protzner Anna, Dr. Balogh Réka, Zupán Péter, Balog Orsolya 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
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érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Lovardavezetés (E+Gy 6 óra) 
2. Lovas jogi ismeretek (E 8 óra) 
3. Lovasturizmus (E 4 óra) 
4. Lovaglás biomechanika (E+Gy 6 óra) 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

21. Félévi követelmények 

Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 

22. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának következménye: 

Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

23. Megengedett hiányzás mértéke:  

Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: max. 25% 

24. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, következményei: 

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. 

25. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

26. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának módja 

és ideje: 

Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó konzultáció alkalmával az oktató által 

meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 
vonja maga után. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 
vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó 
konzultáció alkalmával az oktató által meghatározott, a félév elején 
közzétett tananyagból és módon. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Sárközy Tamás: Magyar Sportjog,   2015, HVG-Orac kiadó kft. 

 C. Hess – W. Hölzel, E. Meyners – C. Elsner – A. Müller Kaler – M. Putz – B. Ashbahs – A. Tack: Edzéselmélet, 

1997, Mezőgazda Kiadó 

 Versenyszabályzatok a választott szakágban 

 Győrffy-Villám András: A Lovasturizmus kézikönyve, Budapest, 2001, Mezőgazda Kiadó 

 Vér Imre: Túralovaglás - Túravezetői és szervezési ismeretek, Győr, 2009, Lapu Bt  

 Maren Behr: Pferdetourismus in Deutschland aus Sicht der Tourismusverbände, Saarbrücken, 2016, AV 

Akademikerverlag 

 Wilder Janine; Trail Riding A Comprehensive Guide to Enjoying Your Horse Outdoors, 2006, Rowman & 

Littlefield 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Gail Williams PhD, Alexa McKenna: Horse Movement: Structure, Function and Rehabilitation, J.A. Allen, 2016 

 Gillian Higgins, Stephanie Martin: Horse Anatomy for Performance, D&C, 2012 

 Gillian Higgins, Stephanie Martin: Posture and performance: principles of training horses, D&C, 2015 

 Jean-Marie Denoix: Biomechanics and physical training of the horse, CRC Press, 2013 

 Dr. Med. Vet. Gerd Heuschmann: Collection or contortion, United States, 2017 TRAFALGAR SQUARE Sara 

Pilliner, Samantha  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági Elmélet és Gyakorlat IV. 
Műkorcsolya, Jégtánc, Szinkronkorcsolya  

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.okt 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Gór-Sebestyén Júlia 

Előtanulmányi feltételek: Sportági Elmélet és Gyakorlat III., amely a képzés során tantárgyfelvétellel 

először a képzés 3. félévében kerül meghirdetésre. 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya oktatási tartalmával. képzési és 

követelményrendszerével olyan felkészültség biztosítása, amely képessé 

teszi a szakedzőt versenyzők felkészítésére utánpótlás korosztálytól a felnőtt 

életkorig. A műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya mozgásanyagának 

leíró, kvalitatív elemzése. Oktatás módszertani ismeretek és az ismeretek 

alkalmazása. Előkészítő, rávezető gyakorlatok alkalmazása, szerkesztése és 

gyakorlatban történő végrehajtása.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az emberi 
erőforrások alkalmazásához szükséges 
pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket, valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, vezetéselméleti, 
szerv 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a testnevelés 
általános folyamatait, rendszereit, valamint 
ezek felépítését, működését. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció szabályozási 
környezetével, a szabályozás folyamatával. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és módszerekről. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, terhelhetőségének, 
erőnlétének a fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési rendellenességek 
megelőzésére, illetve rehabilitációjára. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és gazdálkodásra. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres fizikai 
aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció menedzsment 
területén szervezési és vezetési feladatokat old 
meg. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Felismeri a testkulturális terület speciális 
problémáit, kiválasztja és helyesen alkalmazza 
a megfelelő sporttudományi kritériumoknak 
megfelelő adat- és információ-felvételi, elemző 
és kiértékelési módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének több 
irányú elmélyítésére, megszilárdítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája során, 
különös tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport összefüggésben 
állnak, legjobb tudása szerint törekszik 
pozitívan befolyásolni ezeket az 
összefüggéseket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a 
vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 
testnevelés és sport/rekreáció társadalmi 
szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében és 
értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja 
más tudományágak módszertani sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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 7-Tudatosan alakítja, követi a testkulturális 
terület etikai normáit, lehetőségéhez mérten 
javítja azok minőségét és etikusan viszonyul 
mások szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és terjeszti 
a testnevelés és sport/fizikai aktivitás, 
rekreáció társadalmi szerepét, fontosságát. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 
A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. 

A kiviteli pontszám 5 komponensének elemzése 

Az előadás, kivitelezés, mozgás pontosságának, tisztaságának elérésére gyakorlatok 

Zeneválasztás korosztályonként- választott zene karakterének, stílusának tolmácsolása 

Látványos, ötletes koreográfiák létrehozásának feltételei 

Kreatív és improvizációs képességek fejlesztésének lehetőségei, szárazon és jégen 

Táncművészet és művészeti ismeretek megszerzésének fontossága és fejlesztése 

Koreográfia elkészítésének feltételei, alapelvei 

 

2.  

Páros műkorcsolya alapjainak legfontosabb fogalmai 

Páros kötelező elemek ismertetése - emelések, dobott ugrások, halálforgás 

Páros és műkorcsolya azonos elemeinek összefoglalása 

Páros műkorcsolya aktuális szabályai 

Páros emelek rávezető gyakorlatai, hibajavítások 

 

3. 

Általános felkészülés speciális szakaszai 

Mozgásfejlődés, az egyén életében kialakuló kondicionális és koordinációs képességek 

A sportképességek fejlődésének érzékeny szakaszai 

A sportoló testmagassága, ülő magassága, karok fesztávja, és testsúlya ellenőrzés 

(Növekedés mérése, ellenőrzése, növekedés hat fázisa, mérési pontosság, mérési időzítés, csúcsmagasság, 

jegyzőkönyvek) 

Fizikai és élettani komponensek: Edzhetőség kérdése 

Az edzhetőség szenzitív periódusai 

5S (Állóképesség, Erő, Sebesség, Képesség, hajlékonyság) edzhetősége 

4. 

Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, gyakorlatanyaga korosztályonként 

Műkorcsolya, Páros, Jégtánc, Szinkronkorcsolya állólépesség fejlesztése korosztályonként 

Műkorcsolya, Páros, Jégtánc, Szinkronkorcsolya erőfejlesztése (gyorserő) fejlesztése korosztályonként 

Kiegészítő edzések szerepe a műkorcsolya, jégtánc és szinkronkorcsolya felkészítésben 

Balett, tánc, parkett tánc, jóga szerepe a felkészítésben 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 20 óra 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

Aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

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) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 

félév elejétől a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Írásbeli felmérő, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

A Hosszú-távú Sportolófejlesztési program (MOB) 2017 

Műkorcsolya alapok (szakfordítás) 

 Gerschwiller módszer előadás ( Budapest, 1980) 

 www.isu.org( ISU aktuális szabályok) 

 ISU Technical Panel handbook 

 Gerschwiller – Hügin ( 1972): Műkorcsolyázás  

 Alexei Mishin ( 1979 ) Műkorcsolya iskolagyakorlatok  

 Balyi, I., Cardinal, C., Higgs., Norris, S., Way, R.: Canadian sport for Life - Long-Therm Athelte Development 

(2013): Canadian Sport Institute, Vancouver 

 A Hosszú-távú Sportolófejlesztési program (MOB) 2017 

 A Korcsolyasport Hosszú távú Fejlesztési Programja Balyi István, Ifj. Telegdi Attila  

 Balyi I.,Richard Way:The  Role of Monitoring Growth in Long Term Athelete Development  

Ivan Mauer előadásai a Piruett szaklapban megjelent cikkek alapján  

 Alexei Mishin: " Műkorcsolya", Fizkultura sport, 1979 

 Juhász Bianka: játékos képességfejlesztő gyakorlatok szárazon a Sport XXI Program korosztályának tekintetében 

 Juhász Bianka: Képességfejlesztő gyakorlatok szárazon és jégen (LTAD) 
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 Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan 

 Radák Zsolt: Edzésélettan 2.0 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Aktuális szakcikkek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat IV.  
ÖKÖLVÍVÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  id. Balzsay Károly  Dr. Kovács László  ifj. Balzsay Károly 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült szakemberek kibocsátása, akik az ökölvívó sport 
mozgásanyagát képesek magas szinten oktatni az óvodáskortól a világklasszis 
versenyzők szintjéig bezárólag. A tantárgy keretében a résztvevők közvetlen 
kapcsolatba kerülnek az ökölvívás küzdelmi játékrendszerének változatos 
technikai és taktikai alapelemeivel. Megismerésük lehetőséget adhat arra, hogy 
baleset mentesen  és szakszerűen gyakoroljuk a sportág mozgásanyagát. Az 
ökölvívás mozgás anyagát főleg szabadidős, sportközi foglalkozások 
sporttáborozásokon, de a mindennapi életben sikerrel használhatják. 
Bevezetés az ökölvívás  a harci küzdelem – támadás a védekezés a kontratámadás 
- sajátos pszichés helyzetének megismerésébe, az ökölvívás gyakorlati 
mozgásanyagába. A tantárgy keretében a résztvevők közvetlen kapcsolatba 
kerülnek az ökölvívás küzdelmi játékrendszerének változatos technikai és taktikai 
alapelemeivel.  
Megismerésük lehetőséget adhat arra, hogy baleset mentesen  és szakszerűen 
gyakoroljuk a sportág mozgásanyagát. Az ökölvívás mozgás anyagát főleg 
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szabadidős, sportközi foglalkozások sporttáborozásokon, de a mindennapi 
életben sikerrel használhatják. 
A gyakorlati foglalkozásokon a hallgatók elsajátítják a ökölvívás mozgásanyagának 
technikáját, oktatását, az edzésgyakorlatokat valamint az edzőtermi eszközök 
célszerű alkalmazását. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 
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Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, 
problémák feltárása illetve megoldása 
érdekében szakmai segítséget kérjen és 
elfogadjon. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Összetett ütések oktatása és gyakorlata 

 Az összetett ütések oktatásának módszertana 

 A páros balegyenes oktatása  

 A hármas összetett ütések oktatása 

 A sorozat-ütések oktatásának módszertana:  
Az ellenütésekről általában 
A védekezésről általában 

 A védések és ellenütések oktatása és módszertana 

 Az egyenesek védései és az azokkal kapcsolatos ellenütések oktatása 

 Az ütések védése lezárással és az alkalmazott ellenütések  

 Összetett védekezés gyakorlata 
A taktika elmélete 
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A taktikai edzés célja  
Az észlelési képesség fejlesztése 
A megfigyeléstől a felismerésig  
Valós információk 
Külharcos ökölvívó elleni küzdelem 
Küzdelem a nagy ütőerejű ökölvívó ellen 
Az ellentámadó ökölvívóval szembeni harc  
Küzdelem a technikailag-taktikailag képzett ökölvívó ellen 
Harci helyzetek gyakorlata: 

 Külharcos ökölvívó mozgásanyagának gyakorlása 

 Közelharcos ökölvívó mozgásanyagának gyakorlása 

 Belharcos ökölvívó mozgásanyagának gyakorlása 
A FOGLALKOZÁS GYAKORLATI FELADATAI. 
Végrehajtásának módja: 

 ütés álló helyzetben 

 ütés előre illetve hátra lépéssel könnyű mozgásban 

 ütés oldalra lépéssel könnyű mozgásban 
             Ütéskombinációk 

 elülső kézzel egyenes ütés fejre – hátsó kezes egyenes fejre 

 első kezes egyenes ütés testre – hátsó kezes ütés a fejre 

 első kezes horog fejre – hátsó kezes rövid egyenes ütés a fejre 

 elülső kéz egyenes ütés a fejre – első kezes egyenes ütés fejre – hátsó kezes 
     egyenes ütés fejre 

 első kezes egyenes ütés fejre – hátsó kezes egyenes ütés fejre – első kezes 
     egyenes ütés fejre 

 első kezes egyenes ütés a fejre – hátsó kezes egyenes ütés a testre – elsőkezes 
     egyenes ütés a fejre 

 elsőkezes egyenes ütés a fejre – hátsó kezes egyenes ütés a fejre – elsőkezes 
    horog a fejre 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati bemutatás. 
 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

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) 

 Ellenőrző dolgozat és gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős 
konzultációs héten. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 
bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy/kollokvium 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Énekes Á.- Dobránszky I.: Ökölvívás (Sport, Budapest, 1966.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás II. (Tankönyvkiadó, Budapest,1977.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás  (Tankönyvkiadó, Budapest,1972.). 

 Énekes-Dobránszky: Ökölvívás (Sport; Budapest, 1966). 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC I. Menet ( Budapest 2011) 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC II.Menet ( Budapest 2013) 

 id. Balzsay-Dr.Kovács Ökölvívó ABC III.Menet  

 Szakcikkgyűjtemény ( Budapest 2014) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Fiedler H.: Boxsport;  (Sportverlag, Berlin, 1976.). 

 Fövényi J. Papp R. Fogyókúrás-könyv (Medicina, Budapest. 1988.). 

 Frenkl R. Fizikai erőnlét és táplálkozás In: Barna M. (szerk.)  Táplálkozás, diéta. (Medicina Könyvkiadó Rt., 
Budapest, 1996.). 

 Füzesy Zoltán: Balegyenes, jobbhorog (Sport; Budapest, 1967.) 

 Ogurenkov J.:  A korszerű ökölvívás (Sport, Budapest, 1969.). 

 Perelman MI-Gradopolov KV.: Az ökölvívás taktikája (Sport, Budapest, 1954.) 

 The Roads of BOXING (General Editor: Dimitris Loukas; Municipality of Peristeri; Athens, 2004). 

 Kasia boddy a Boksz Története ( Alexandra 2010) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  SPORTÁGI ELMÉLET ÉS 

GYAKORLAT IV.  ÖTTUSA 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.27 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Karácsony Gyula (lövészet, kombinált szám) 

Schumacher Ákos (futás, kombinált szám) 
 

Előtanulmányi feltételek: SPORTÁGI ELMÉLET ÉS GYAKORLAT III 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  Az öttusa mint egységes sportág és szakágainak elmélet és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. Egyéni és csoportos foglalkozások megtartása. Az 

öttusaversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
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nyelveken közérthető legyen. és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Öttusa lövészet és öttusa futás megismerése majd komplex formában egy versenyszámként való kezelése és 

rámutatás ennek a versenyszámnak a sajátságaira. 

Öttusa lövészet 

Öttusa futás  

Kombinált szám (lézer lövészet és futás) 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

Házidolgozat készítése egy előre meghatározott témában.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  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) 

 Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati 

bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, házidolgozat készítése előre megadott témában és 

gyakorlati bemutató. A feltételek nem teljesítése az aláírás 

megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A gyakorlati bemutatás a 3. levelezős konzultációs héten. 

Házidolgozat leadási határideje az utolsó levelezős konzultációs 

héten. 

 Levelező munkarendben: max. 25% a megengedett hiányzás 

mértéke. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  A sportlövészet módszertana  

      Havay Sándor - Nádori László, Zrínyi Katonai Kiadó 1973 

2. Új Öttusa Jegyzet (készülőben) 

3. Dr. Koltai-Szalma-Dr.Keresztesi-Dr.Ekschmidt-dr.Kovács-Dr Kovács-Kulcsár (2001) Az Atlétika 

oktatása (Platin Print Bt. (Bp.) ,) 

4. Ralf Kramer - Christian Simon: Atlétika futótechnikai variációs edzések. (2005) (Nordex kft. Dialog 

Campus kiadó) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

11.  Karácsony Gyula 

SPORTLÖVÉSZET SPORTNEVELÉSI MODULTANTERV 

Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, 2003 

12. Matt Fitzgerald(2005): The Cutting Edge Runner (USA) 

13. Joe Friel(2009): The triathlete’s Training bible (USA,Colorado) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. 
Ritmikus gimnasztika 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.29. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Adorjánné Olajos Andrea, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat III.  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik: 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
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károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

maximálisan alárendel.  

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
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tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

9. K. hét: Labda szertechnikai elemcsoportok, azok oktatásmódszertana és hibajavítása.  

            A Labda versenyszabályai 

10. K. hét: Kiválasztás az RG-ben.  

            Tehetség gondozás 

11. K. hét: Mozgáselemzés, az egyes technikai elemek helyes végrehajtása. 

                        Korosztályos követelmények, speciális korosztályos képzés az RG-ben. 

12. K. hét: Kiegészítő képesség fejlesztő és bemutató szerek használata. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
 

Írásbeli házi feladatok időben történő leadása. 

 

11. 20 gyakorlatból álló laba bemelegítő gyakorlat tervezése rajzírással.  

12. 20 különböző képességfejlesztő gyakorlat tervezése kiegészítő szerek használatával.   

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80%-os részvétel az órákon. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 
1,5 perces labda gyakorlat tervezése és bemutatása a megadott 

elemcsoportokkal.  

1,5 perces gyakorlat tervezése és bemutatása bemutató kéziszerrel. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

80%-os részvétel az órákon. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Szécsényiné F. I. (1986) RSG Mozgás, szépség, harmónia 

Szécsényiné F. I. (2007) Ritmikus gimnasztika 

 
http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf 
 

http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf
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AJÁNLOTT IRODALOM 

 P. Röthig (1967) Ritmus és mozgás 

Dienes V. (1998) Orkesztika- Mozdulatrendszer 

Szécsényi J. (1992) Stretching 

Darvas G. (1975) A zene anatómiája 

Lemhényiné Tass O. (2007) A tudatos mozgás művészete   
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 4. / 
röplabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY4 
TE-EBL-SPJ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés 
munkarendjét. 

Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Jókay Zoltán, Molnár István 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 3. / röplabda. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 16  

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A hallgatók sajátítsák el a kézilabdázásban alkalmazott taktikai elemek 
rendszerezését, ismerjék meg a kézilabdajáték támadásra vonatkozó 
fázisait. Képesek legyenek átlátni és oktatni a támadó taktikai elemek 
végrehajtásának és alkalmazásának módjait, a különböző védelmek ellen 
történő támadásszervezés taktikai lehetőségeit. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

5 edzésen hospitálás, 
megfigyelési szempontok: 
- sérülés prevenciós eljárások, módszerek és eszközök 
- a védekezés taktikai elemeinek oktatás módszertana 
- regenerálódást segítő módszerek 
- bemelegítés és valamilyen védő taktikai elem oktatása 
vagy  
- valamilyen védő taktikai elem oktatása és játékvezetés 
- bemelegítés különböző módon és a háló menti (sáncolás) védekezéshez alkalmazkodó  
   taktikai elemeinek csapatrész és csapat szinten történő oktatása,  
- sarkos,hátsós védekezési rendszerek különböző alapfelállásainak csapatrész és csapat 
1 élő az adott csapatnál:  
a mérkőzés versenyjegyzőkönyvének elkészítése 
1 felvételről az adott csapatnál: 
az alkalmazott védekezési felállás előfordulása és sikeressége, a támadások (leütések, ejtések) kialakulásának térbeli 
eloszlása, a legsikeresebb felállások a játékosok függvényében 
Mérkőzés vezetés:  
Edzőmérkőzésen az adott csapat edzői stábjának tagja, a vezetőedző által meghatározott jogkörrel és feladatokkal 
1 felvételről az adott csapatnál:  
a támadás befejezést követő eredményes védekezés kialakítása a sáncolás és a védekezési rendszer összhangja 
szempontjából 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív 
részvétel.   Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt támadó taktikai elemekből. A ZH és a bemutatás a 10. és a 13. héten történik 
a félév elején megadott tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő 
jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.   

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt 
támadó taktikai elemekből. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az 
órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.  A házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig.  
A házi dolgozat két részből áll:  

- egy NB1-es mérkőzés megtekintése élőben és arról 
jegyzőkönyv készítése egy kiválasztott csapat által alkalmazott 
rendezett és/vagy rendezetlen védelem elleni támadó taktika 
jellemzéséről. A jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, 
vagy az edző vagy egy hivatalos személy aláírásával 
hitelesíteni kell.  

- Egy minimum NB1-es mérkőzés felvételről történő 
megtekintése és elemzése a támadó taktikai elemek 
előfordulásáról és sikerességéről.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

1. Félévi követelmények 
Aláírás megszerzése, gyakorlati vizsga, az edzéseken 
történő aktív részvétel, a hospitálás alatt készített 
edzésvázlatok leadás, a saját edzéstervek elkészítése és 
leadása, edzésvezetések, elemzés leadása. 

 
2. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának 

következménye: 
Az előírt 40 óra teljesítése, a hospitálási napló bemutatása, 
az edzéstervek és az elemzés leadása. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
Gyakorlati vizsga teljesítése edzésvezetésből. 
 

3. Megengedett hiányzás mértéke:  
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 
 

4. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának 
szabályai, következményei: 
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 
gyakorlati vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése vagy 
megtagadása nem lehetséges. 
 

5. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 
 

6. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának módja és 
ideje: 

          A beadandókat a 13.(nappali tagozat), 4. (levelező tagozat) 
hétig kell a szaktanárhoz    
          eljuttatni, az edzésvezetéseket a vizsgaidőszak végéig kell 
végrehajtani 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

  

Garamvölgyi M.: A röplabdázás technikája és taktikája. 1996 

Rigler E. - Koltai M.: Gyakorlatgyűjtemény a röplabda iskolai oktatásához. 2001 
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Röplabdázás - Játék - és versenyszabályok   2015. 

 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

V.Hancik - J.Belaj - I.Macura - L.Horsky: Röplabdaedzés utánpótláskorú és felnőtt csapatok részére. 1990 

Rigler E. – Koltai M.  Röplabdázók felmérő és felkészítő eljárásai. 2005 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. sakk Kódja: TE-EBL-SDK-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Horváth József 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat III. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A sakkjáték dinamikus tényezői – a fejlődés (az idő szerepe, tempóelőny, tempóhátrány, tempónyerés a játszma 
mindhárom szakaszában, a csere és az idő összefüggései, a fejlődő lépés, a fejlődés és a szerkezet összefüggései) 
A kezdeményezés (fogalma, megragadása, megtartása, átvétele, anyagi előnyre váltása, a kezdeményezés és az előny 
összefüggése), 
A támadás (a támadás feltételei, a tisztek támadásba dobása, a hátország biztosítása, támadás a középen rekedt király 
ellen, támadás a rövidre sáncolt király ellen, támadás a hosszúsánc ellen, vezérszárnyi játék, támadás a vezér ellen, 
támadás a rosszul álló figura ellen, támadás a gyenge gyalog ellen, a védekezés, a hiba, az állás értékelése 
Az állás értékelése (az állásértékelés fogalma és jelentősége, az anyagszempontú értékelés, értékelés a fejlődés 
szempontjából, a király helyzetének szerepe az állásértékelésben, a szerkezet szerepe az állásértékelésben, a tér 
szerepe az állásértékelésben, a figurák elhelyezésének és erejének szerepe az állásértékelésben, a konkrétumok, az 
állásértékelés lélektani vonatkozásai) 
 A tervkészítés 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

3 házi dolgozat, szóbeli beszámoló 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
3 házi dolgozat elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

órákon való részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli beszámoló 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
John Nunn: Secrets of Practical Chess 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
Mihók László: Dinamika a sakkban 
Garry Kasparov on Modern Chess, Part 1: Revolution In The 70'S (Everyman Chess) 
Polgár Judit: Hogyan döntöttem meg Fischer rekordját? 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat IV. 
(Sportlövészet) 

Kódja: TE-EBL-PSZ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:   6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. OKTÓBER 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:      Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:     Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek:   Sportági elmélet és gyakorlat III. (Sportlövészet)  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  Válassza ki a félévet. Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A biztonságos puskás és pisztolyos lövészet alapjainak elsajátítása, iskolai 

és szabadidős sportlövő programok biztonságos és szakszerű levezetése, 

versenyeztetés. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

  7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 

 Ismeri a pszichomotorikus képességek és 
készségek fejlesztéséhez a testnevelés, 
illetve a sport célorientált 
eszközrendszerét  
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módjait. 

  7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

  Ismeri a mozgástanítás során a motoros 
tanulást elősegítő eljárásokat 

  7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi integrációt 
elősegítő funkcióját (nemek, 
károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Ismeri a mozgáshibák jellemzőit, azok 
kijavításának módszereit 

  7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

  Ismeri az ízület- és gerincvédelem 
elméletét és gyakorlatát 

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

  7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

  Alkalmas a köznevelésben és a 
felsőoktatásban testnevelés óra pontos, 
színvonalas tervezésére, vezetésére, 
ezeken a foglalkozásokon 
egészségmegőrzésre, 
egészségfejlesztésre 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

  Alkalmas felzárkóztató és 
tehetséggondozó programok 
szervezésére, vezetésére 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Alkalmas testnevelési és 
sporttanfolyamok, sporttáborok, 
sportköri foglalkozások, turisztikai 
programok szervezésére és vezetésére 

  Válasszon az alábbiak közül.   Alkalmas a testnevelés és sport 
tényeinek, folyamatainak tudományos 
megismerésére, az összefüggések 
interpretálására 

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

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Törekszik az életkori, egyéni és csoport 
sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, 
interaktivitást, differenciálást elősegítő 
tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 
alkalmazására. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Törekszik a tanulók tanórai, tanórán 
kívüli és iskolán kívüli tevékenységének 
összehangolására, az egész életen át 
tartó tanulással kapcsolatos pozitív 
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attitűdök kialakítására. 

  7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

  Kész részt vállalni a szaktárggyal 
kapcsolatos fejlesztési, innovációs 
tevékenységben.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Figyelemmel kíséri saját 
tevékenységének másokra gyakorolt 
hatását, s reflektív módon törekszik 
tevékenységének javítására, szakmai 
felkészültségének folyamatos 
fejlesztésére.  

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

  7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Képes az iskolai és iskolán kívüli sportköri 
tevékenységekhez tartozó játék-, 
sportfoglalkozások szervezésére, 
levezetésére, különös tekintettel az olyan 
kreatív foglalkozásokra, ahol a 
közösségben végrehajtandó feladatok 
dominálnak.   

  7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  A tanult mozgáskészleteket kreatívan 
használja, eredeti mozgásokat, 
mozgásfolyamatokat, játékokat alkot. 

  7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

  Olyan szakmai módszertani 
felkészültséggel rendelkezik, amely a 
gyengébb testi-lelki adottságú diákok 
számára is vonzóvá teszik a testnevelés és 
az iskola sportéletet, sikerélménnyel 
szolgálnak nekik.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Nyitott az új és bevált nemzetközi, 
elsősorban európai módszertan, illetve 
gyakorlat iránt, hogy hivatása gyakorlása 
során megfeleljen az új 
követelményeknek, kihívásoknak. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Pisztolyos olimpiai versenyszámok (szabály, technika, oktatás) 
 Koronglövő olimpiai versenyszámok – skeet, trap, duplatrap (szabály, technika) 
 Dinamikus lövészszámok (szabály, technika) 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Versenylátogatás (legalább két versenyszám) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel kötelező, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az írásbeli dolgozat legalább elégségesre való teljesítése. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A versenylátogatáson, valamint órákon való részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Aktuális ISSF szabálykönyv vonatkozó passzusai 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 4. 

Tájfutás 

Kódja:  TE-EBL-RRC-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Dosek Ágoston és meghívott specialisták  

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A szabadidős versenysport és az élsport területén edzői tevékenységet 

vállaló szakemberek korszerű szemléletének megalapozása (ismeretek), 

az egészségmegőrzést és a hatékony felkészítési eljárásokat egyaránt 

figyelembe vevő edzői-nevelői képességek és készségek fejlesztése. 

Jártasság kialakítása a szakma igényes folytatására. A tudományos 

eredmények kreatív felhasználására képes, magas szintű eredményeket 

hozó edzők képzése, akik versenyzőik hosszútávú edzésprogramját 

alakítják és kiemelkedő csúcsteljesítményeinek elérését is képesek 

elősegíteni. 

Kiválasztás a sportágban illetve versenyszámokra, 

versenyszámra specializálódás – formaidőzítés sportági szempontjai, 

pályakitűzés 2-rész,  

alkalmazkodás a körülményekhez.  
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A technikai eszközök ismerete és alkalmazása, a tanítványok képességeinek 

objektív felmérése.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 
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Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

E 1  kiválasztás a sportágban illetve versenyszámokra 

        versenyszámra specializálódás – formaidőzítés sportági szempontjai 

        Alternatív szakágak technikai és taktikai megfontolásai 

 Sítájfutás,  

 Tájkerékpározás,  

 Trail-O 

        Kiegészítő kínálatok, játékok:  

12.                            mobilos tájékozódás, GPS-pálya, mikro-tájékozódás, stb.  

E 2  versenyszabályok 2. rész  
Versenyszabályok (bajnokságok) változásai, nevezési korlátok,  

(világbajnoki számok ismerete, magyar bajnokságok ismerete,  

csapatvezetői teendők: feladatok és kötelességek)  

Minősítés, ranglista, pontversenyek 
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Környezetvédelmi ajánlások,  a „Leibnitzi nyilatkozat‖ és naprakész folyományai,  

Hogyan készítjük fel a versenyzőket a versenyszabályok ismeretére, alkalmazására?  

 

E 3 Ellenőrző eljárások, tesztek, próbák 

 versenykiértékelés  (versenyadatokból és visszaemlékezés útján)  

 teljesítményértékelés:  

edzői megfigyelés No1.  

egyszerű mozgásos próbák és gyakorlatok, követő megfigyelés 

lelki alkat: hétköznapi és stresszhelyzetes megnyilvánulások, 

mentális feladatok,   

Conconi-teszt, spiro-ergometria, kontrol futókörök, tereptesztek,  

tejsavmérés, pulzusmérő óra, technikai edzés lefutása szalagozva, stb.  

pszichológiai tesztek és próbák 

 engedélyezett GPS eszközök információinak felhasználása,  

 számítógép és GPS alkalmazások, 

 számítógép és pulzusmérő alkalmazások, 
 

E 4  A tájfutók mentális felkészítésének lehetőségei, gyakorlatai, - szellemi felkészülés 

 Tereptípus vizsgálata, a konkrét terep korábbi térképei és jellegzetes helyei, tipikus 

            átmenetek, korábbi legjobb útvonalak,  

 Légi fotók, google térképek elemzése – térkép rajzolása, 

 Rajt-, cél-, pályatervezés korábbi térképen, 

            Ismeretlen terepek térképein végzett feladatok, kiértékelések, tájfutó sajtó- internet,  

 Mentális feladatok futóedzés közben (nem az adott hely térképével – modellezés), 

 Figyelem koncentráció fejlesztése - gyakorlatok  

            Versenyek kiértékelése, hibaelemzés,  

 

GY 1   A számítógépes térképi munkák alapjainak elsajátítása 1:  

alapismeretek  

technikai edzések tervezése, 

nyomtatható térképeken edzéspályák kijelölése 

 pontmegnevezések, 

 

GY 2   A számítógépes térképi munkák alapjainak elsajátítása 2:  

térképrajzolás, 

nyomtatható térképeken edzéspályák kijelölése 

pályatervezés - versenyrendezés 

 

GY 3    Elit szintű tájékozódási gyakorlatok: egyéni, társas, csoportos formák,  

     információ csökkentett térképek alkalmazása 

           Ellenőrző eljárások és próbák a terepen,  

 

GY 4  Az elektronikus ellenőrzőrendszer működtetése (SI  edzés módozat)  

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 
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Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben. 
A tájékozódási gyakorlatok sikeres teljesítése.  
Írásos beszámoló- 6 féléven át portfólió készítése:  
aláírás megszerzése,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerinti aktív részvétel, szükség esetén egyéni konzultációs pótlás.  

3. K-hétig 5 mentális feladat dokumentációjának leadása,  

OCAD használatának alapszintű elsajátítása edzések 

lebonyolításához, a gyakorlati órákon történik az értékelés. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
A tájfutás versenyszabályzata (http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/2911/tipus/download) 

 

MTFSZ honlap; Kezdőknek edzőknek címszava:  

http://mtfsz.hu/?cat=11 

 

Tájkerékpáros alapok:  

http://www.mtbo.hu/index.php/sportag 

Marosffy Dániel: Hogyan kezdjünk hozzá?  

http://www.mtbo.hu/index.php/cikk/show/id/2678 

http://www.mtbo.hu/index.php/cikk/show/id/2689 

http://www.mtbo.hu/index.php/cikk/show/id/2672 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dosek Ágoston-Fehér Ferenc: Tehetséggondozás és utánpótlásnevelés a tájékozódási versenysportokban 

(p.281-295) in: Bognár József (szerk): Tanulmányok a kiválasztás és a tehetséggondozás köréből, MSTT 2009, 

Budapest 

 

Trail-O:  

http://www.trailo.hu/ 

 

SPORTident:  

http://mtfsz.hu/?page_id=124 

http://mtfsz.hu/?page_id=288 

 

Első lépések az OCAD 12 szoftverrel (fordítás: Petrócki Ádám, 2015) 

http://www.ocad.ch/downloads/ocad12/qs_gs/Getting_Started_OCAD_12_Hungarian.pdf 

  

http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/2911/tipus/download
http://mtfsz.hu/?cat=11
http://www.mtbo.hu/index.php/sportag
http://www.mtbo.hu/index.php/cikk/show/id/2678
http://www.mtbo.hu/index.php/cikk/show/id/2689
http://www.mtbo.hu/index.php/cikk/show/id/2672
http://www.trailo.hu/
http://mtfsz.hu/?page_id=124
http://mtfsz.hu/?page_id=288
http://www.ocad.ch/downloads/ocad12/qs_gs/Getting_Started_OCAD_12_Hungarian.pdf
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Ambrus Sándor: OE2010 versenyrendező szoftver felhasználói segédlet (2012) 
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/92/dokkategoria_id/11 
 

Dosek Ágoston, Hegedűs Zoltán:  

Igaz-e a képlet, hogy 220 mínusz életkor = a maximális pulzusszámmal ?   

Tájoló 2012.1.szám; Budapesti Tájfutók Szövetsége, Budapest (30-32. oldal) 

 

Szentesi Kinga : Állóképességi edzés, pulzuskontroll, állóképességi tesztelés, kardiógépek   (powerpoint 

bemutató)  

 in: http://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sportagi-intezet/rekreacio-tanszek/oktatasi-segedanyagok     
Dosek Ágoston neve alatt található meg az oktatási segédanyagok között 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/92/dokkategoria_id/11
http://tf.hu/wp-content/uploads/2010/04/%C3%81ll%C3%B3k%C3%A9pess%C3%A9gi-edz%C3%A9s-pulzuskontroll-%C3%A1ll%C3%B3k%C3%A9pess%C3%A9gi-tesztel%C3%A9s-kardi%C3%B3g%C3%A9pek-Szentesi-Kinga.ppt
http://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sportagi-intezet/rekreacio-tanszek/oktatasi-segedanyagok
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ 
tenisz 

Kódja:  TE-TBL-SPJ-SEGY4 
TE-TBL-SPJ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Nemes Gábor 

Oktató neve:  Nemes Gábor, Dékány Marcell 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 3./ tenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az alapképzés (BA) célja olyan edzők képzése, akik a gyakorlati  
irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány  
elméleti alapismereteit és alapvető módszereit is. A gyakorlatorientáltság és a 
sportszakmai készségek révén képesek – a sport sajátos eszközrendszerének 
alkalmazásával – a pszicho motoros képességek fejlesztésére, a sportági technikák 
és taktikák pontos, precíz elsajátítására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A páros játék taktikája, előnye a korosztályos játékosok képzésében – elmélet. 
 Az adogató játékos taktikai feladatai páros játékban – elmélet-gyakorlat. 
 Az adogató játékos párjának taktikai feladatai páros játékban – elmélet-gyakorlat. 

2. A fogadó játékos taktikai feladatai páros játékban – elmélet-gyakorlat. 
 A fogadó játékos párjának taktikai feladatai páros játékban – elmélet-gyakorlat. 
 A taktikai érzéket fejlesztő játékok, gyakorlatok egyes játékhoz – gyakorlat. 

3. A taktikai érzéket fejlesztő játékok, gyakorlatok páros játékhoz – gyakorlat. 
 Az alapütések fejlesztésének lehetőségei haladó játékosoknál – elmélet-gyakorlat. 
 A röpte ütések fejlesztésének lehetőségei haladó játékosoknál – elmélet-gyakorlat. 

4. Az adogatás fejlesztésének lehetőségei haladó játékosoknál – elmélet-gyakorlat. 
 Egyéni és csoportos edzésvezetés módszertana – elmélet-gyakorlat. 
 Edzésvezetési gyakorlat I – gyakorlat. 
 Edzésvezetési gyakorlat II – gyakorlat. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 
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Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Gáspár B. (1992): Tenisztippek.  
Gáspár B. (1989): 100 edzés-gyakorlat teniszezőknek. Jegyzet. 202. 
Halmos I. (1992): Tenisz – Budapest: P&L. 256. 
Jákfalvi B. (1985): Teniszezés – Budapest: Sport. 319. 
Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest  
Van der Meer, D., DeHart, K. (1988): Több mint 100, profik által alkalmazott tenisz-gyakorlat nemzetközi könyve – 
Budapest: Fiesta-Trivium. 288. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Antoun, R. (2013): Tenisz okosan – GABO  
Applewhaite, C. (2005): Tenisz haladóknak  – GABO 
Bollettieri, N. (2010): A tenisz nagykönyve – Ekren, Budapest 
Bucher, W. (2013): 1002 Tenisz játék és gyakorlat – Dialóg Campus, Budapest 
Rich, S. (2007): A tenisz kézikönyve – Aréna 2000, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Szalma László 

Oktató neve:  Bogárdi István, Vargha Viola 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat III. 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Felsőfokon felkészült testépítő és fitness szakemberek képzése, akik a testépítés 
és fitness mozgásanyagát a tömegsporti edzőtermi foglalkozásain képesek 
szakszerűen oktatni, a testépítés és fitness versenysport területén világszínvonalú 
versenyzőket nevelni. A mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, 
neveléséhez, a sportegyesületi munkához, a sportág elméleti műveléséhez 
rendelkeznek szükséges gyakorlati és szaktudományi ismeretekkel. Jártasság 
szintjén ismerjék, és legyenek képesek a gyakorlatban is végrehajtani a testépítés 
– fitness technikáinak mozgásanyagát. 
Ismerik, és tudják a testépítő – fitness sportágak gyakorlati és elméleti 
ismeretanyagát, képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának 
továbbfejlesztésére. 
Magas szintű elméleti ismereteik vannak a testépítés – fitness mozgásanyagába 
tartozó gyakorlatok anatómiai, biomechanikai, élettani és táplálkozástudományi 
alapjai területés is. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a megállapítására 
alkalmas legújabb műszereket, 
módszereket és eljárásokat. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Személyes példamutatásával elősegíti 
környezete sportolással kapcsolatos 
pozitív szemléletmódjának alakítását. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A sportági elmélet és módszertan: 
A testépítés és fitness sportágak edzéssegédeszközei: szabadsúlyok, gépi eszközök, állványok, padok, egyéb 
eszközök. 

- Testépítés sportág fontosabb edzőgyakorlatai, az edzőgyakorlatok szabályos végrehajtásának oktatása. Előforduló 
hibák, a hibajavítás kérdései. 

- Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetségen belüli sportágtípusok versenyeinek felsorolás-szerű ismertetése.  
Versenygyakorlatok: Testépítő sportág versenygyakorlatai. Versenyszabályokról ismerete. A versenygyakorlatok 
technikáinak jellemzése, meghatározása, izomfejlesztő hatásuk. Részletes anatómia a testépítés és fitness szempontjait 
figyelembe véve. Az emberi test ízületei és az ízületeket mozgató izmok.  
Felső végtag és függesztő készülékének ízületei és az ízületeket mozgató izmok. A felületes és mély hátizmok szerepe 
feladata a gyakorlatok végrehajtása folyamán, valamint fejlesztési célkitűzéseik. Alap-, és izolációs gyakorlat anyaga, és 
azok elsajátítása. 
A mozgástanulás szakaszai, a hibajavítás folyamata. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 



586 
 

aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, a házi dolgozat határidőre történő leadása, izomcsoport 
edzéstervének elkészítése, és edzőtermi bemutatása, magas szintű elsajátítása.  
Egy sportági versenyen való közreműködés versenyzőként vagy szervezőként, és segédbírói tevékenység segédbírói 
tevékenység, bírói vizsga letétele 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ 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) 

 Írásbeli házi dolgozatok, óraközi kérdések, minden K hétre beszámolók 
írása az aktuális tananyagról, Foglalkozásokon végrehajtott gyakorlatok 
edzőtermi folyamatos alkalmazása, szabályos végrehajtásának 
begyakorlása 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órai munkákon való aktív részvétel, a TVSZ szerint. 
A házi dolgozatok leadása, és elfogadása. 
Az előírt versenyeken való aktív részvétel, és beszámoló előre kiadott 
szempontok szerinti készítése, elfogadása. 
Aláírás megtagadása a félévi követelmények teljesítésének hiánya.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Az utolsó K-héten,. leadott anyag elsajátításáról beszámoló dolgozat 
írása. 
A gyakorlati órákon a kérdezett gyakorlat hibátlan bemutatása. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bogárdi István: A test izomzatának edzése (2014, 2016) Bogger Kft. 
 Anatómia 3D program 
 Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai,I. kötet, (2005) SE-TSK, Bp. 
Testépítés és fitness sport versenyszabályzata. 
Jegyzetek. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Arnold Schwarzenegger:  A testépítés nagy enciklopédiája (Alexander Kiadó, 1999.) 
Joe Weider: A testépítés bibliája (Alexandria Kiadó, 1998.) 
Szakfolyóiratok, versenyszabályzat, MTFSZ alapító okirat 
Frederic Delavier: Sportanatómia, (2014) Semmelweis kiadó 
Frederic Delavier: Sportanatómia nőknek (2014) Semmelweis kiadó 
Tihanyi András: Teljesítményfokozó sporttáplálkozás (Budapest 2012)  
Balogh Boglárka: A Testépítés és fitnesz sportág bemutatása, nemzetközi versenyrendszerének részletezése, 
kategóriák ismertetése (2019) Testnevelési Egyetem, Szakdolgozat 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:    MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 4. 

Női-Férfi torna 

Kódja: TE-EBN-TOR-SEGY4 
TE-EBL-TOR-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna, Bordán Csaba, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 3. tantárgy, amely a képzés során 

tantárgyfelvétellel először a képzés 3. félévében kerül meghirdetésre 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   

A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Megfelelő tudással rendelkezik az 
egészséges emberi szervezet alapvető 
testi, lelki működésről és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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pozitív befolyásolására. 

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

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Gerenda történet, koreográfia készítés szempontjai a női tornában. Lólengés, gyűrű történet férfi torna anyag. 

Gerenda – lólengés basic elemek technika – oktatásmódszertan a női és férfi tornában. 

Gyűrű basic elemek technika, oktatásmódszertan a férfi tornában, gimnasztikus elemek a gerendán. 

Vidéki – Budapesti klubokban edzéslátogatás a megadott szakmai szempontok szerint. Gyakorlati feladatok 

bemutatása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Két összetevőből áll: elméleti 50% (ZH megírása) + gyakorlati 50% 

(technika, oktatásmódszertan a megadott szempontrendszer szerint) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 

szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat és a gyakorlati bemutatás, a 4. alkalommal az 

oktató által meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és 

módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P. (2005): A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a 

tornasportban három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával I. Magyar Edző, 4. 26-30. 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P. (2006): A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a 

tornasportban három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával II. Magyar Edző, 1. 27-33.  

Munkácsi I., Kalmár Zs., Hamar P., Katona Zs., Dancs H. (2012): Role of motivation in artistic gymnastics by results of a 

questionnaire based international surveyre. Journal of Human Sport and Exercise, Vol 7, No 1Proc. 91-102. p. 

Munkácsi I., Kalmár Zs., Katona Zs., Hamar P. (2012): Analytical research of gymnastics exercises by Hungarian and 

Romanian coaches. Educatio Artis Gymnasticae, Vol. 57, No. 1. 51-62. p. 

Tornáról színesen (1996) Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 A DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők (Olimpiai Játékok, VB-k, EB-k). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

http://www.jhse.ua.es/jhse/issue/view/25
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Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. -
úszás 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Sós Csaba, dr. Tóth Ákos, Dr. Egressy János, Szájer Péter, Nagy Nikoletta 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat III. -úszás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az úszás sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
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motoros készségek) versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A négy úszásnem korszerű technikájának a kialakítása.   E 

A négy úszásnem korszerű technikájának a kialakítása.   I. GY 

A négy úszásnem korszerű technikájának a kialakítása.   II.  GY 

A négy úszásnem korszerű technikájának a kialakítása.   III.  GY 

A négy úszásnem korszerű technikájának a kialakítása.   IV.  GY 

A technikajavító gyakorlatok.  E. 

Ellenőrzés.  Zárthelyi dolgozat.   E 

A pillangóúszás technikajavító gyakorlatai.   GY 

A hátúszás technikajavító gyakorlatai.   GY 

A mellúszás technikajavító gyakorlatai.   GY 

A gyorsúszás technikajavító gyakorlatai.   GY 

Ismétlések. E 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Á.(2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Csaba L., Sós Cs., Tóth Á. (2000): Úszás Szöveggyűjtemény II. Bp. Obender & Co Studio Kft., Print 17 Kft. Nyomda 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat – IV. 
Vitorlázás 

Kódja: TE-EBL-USZ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019 10. 15. 



594 
 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Sigmond András, Brencsán Dávid, Böröcz Bence, Goszlet Marcel, Cserép Csongor 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat – III. Vitorlázás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A Vitorlázás sportág taktikai alapjainak megismerése, a versenyszabályok 
betartása, a használható technikai segédeszközök alkalmazása, valamint a 
versenyzés pszichológiai hátterének figyelembe vétele, és a fejlesztés lehetősége  
szempontjából. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit.  

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 7-Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés 
specialitásait, a prevenció, integráció, 
inklúzió, habilitáció és rehabilitáció 
kérdéseit. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 



595 
 

sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

szervezetekben. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Taktikai lehetőségek a  verseny vitorlázásban: mezőny, és széltaktika   E. 
Védekezés és támadás alap helyzetei, edzés gyakorlatai a mezőny vitorlázásban   E. 
A verseny vitorlázás rajtjának taktikai helyzetei, a rajt helyzetek taktikus megoldása és edzés módszertana   E.  Gy. 
A cirkáló szakaszok taktikai helyzetei, a cirkáló taktika  edzés módszertana   E.   Gy. 
A bőszeles szakaszok taktikai helyzetei, a bőszeles taktika edzés módszertana   E.  Gy. 
Taktikai helyzetek a célba futásnál a célba futás edzés módszertana    E.  Gy 
A Verseny vitorlázás verseny szabályai – 2. 
A verseny szabályok szemlélete: sportszerűség, büntetések, tárgyaláson kívüli eljárások 
Az óvás tárgyalások fajtái, eljárásai 
Orvoslati tárgyalások megnyitása, fellebezési lehetőségek 
Az óvás tárgyalás szimulációja: döntés hozatal, helytelen magatartás 
A vitorlás edzői munka során alkalmazott technikai eszközök, biztonsági berendezések ismerete, használata 
A szél és áramlásmérő berendezések fajtái, használatuk és az adatrögzítés technikái 
Képanyag rögzítő berendezések és elemző szoftverek fajtái, használatuk, E,  Gy 
A motorosban történő video használat módszertani, és elemzési  szempontjai:   E, Gy 
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A verseny vitorlázás pszichológiai háttere, a döntés hozatal antropológiája 
A legfontosabb pszichés,  mentális képességek szerepe a verseny vitorlázásban   E.  
A relaxációs gyakorlatok fajtái, pszichofizikai hátterük   E. 
A meditációs gyakorlatok szerepe, alkalmazásuk a verseny vitorlázásban   E. 
Az értelmi működés szerepe a verseny vitorlázásban, a kognitív képességek fejlesztésének lehetőségei   E. 
A meditációs, immaginatív és légzési gyakorlatok alkalmazásának hatása és módszertana a vitorlázásban   E, Gy 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 7. alkalommal az oktató által meghatározott, és a 
félév elején közzétett tananyagból és módon 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH 
legalább 60 – os eredménnyel történő megírása: a feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után! 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, amelynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Brencsán:  A verseny vitorlázás taktikája   MVSZ szakmai jegyzet 
World Sailing: A verseny vitorlázás szabályai  (2017 – 2021) 
World Sailing: The case book 
Goszlet: A  vitorlás edzői munka technikai eszközei,    MVSZ szakmai jegyzet 
Cserép Csongor:   A verseny vitorlázás pszichológiája, 
                                Az értelmi képességek szerepe a verseny vitorlázásban      MVSZ Szakmai jegyzet 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Bryan Wilis:  The rules in practice 
Dr  Lénárt  Ágota:     Minden a fejben dől el 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat IV.  

VÍVÁS 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-09 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh  Endre 
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Oktató neve: Dr. Szepesi László (kardvívás), dr. Salamon Gábor Párbajtőrvívás, Szlovenszky 
István (tőrvívás) 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat III.   

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a sportágra jellemző technikai, taktikai, 
kondicionális képzés és az edzésfolyamatok tervezésének, kivitelezésének és 
ellenőrzésének módszereit a gyakorlatban is megismerjék és elsajátítsák.  Az 
oktatás célja, a vívó technika elsajátítása – ezen keresztül a vívás oktatásának 
elsajátítása. Egyéni iskola és csoportos foglakozások megtartása. A 
vívóversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
A hallgatók a jártasság szintjén legyenek képesek végrehajtani:    
A tanult akciók megfelelő technikai színvonalon történő bemutatását és oktatását 
elsősorban (társsal, illetve saját tanítvánnyal) iskolaadás formájában, mindhárom 
fegyvernemben; Versenylátogatás. Gyakorlati zsűri vizsga. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
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ellátására. munka végzésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 
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 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

VÍVÁSELMÉLET 3 FEGYVERNEM: Az előkészítő, rávezető gyakorlatok helye és szerepe. A kiegészítő komplementer 
munka és a fizikai alapozás kérdései. Célgimnasztikai gyakorlatok tervezése és vezetése. A tanítványok foglalkoztatása 
csoportban, páros-társas gyakorlás keretében és iskolavívás közben. Az oktatás, a gyakoroltatás megszervezése és 
vezetése a csoportos oktatáson, illetve annak változatain belül. 
TŐRVÍVÁS: A pengetámadások. A különböző kötésfajtákkal (egyszerű-, félkör-, kör-, és váltó kötéssel) kombinált 
támadások és hárításuk. Kötött szúrások és kötött szúró riposztok. A filók védése. 
KARDVÍVÁS: Pengetámadások. Kötések és ütések. A pengetámadások hárítása. Fokütések, elkapások. Kéz (kar) vágások 
és védéseik. Közvetett (indirekt) vágások. 
PÁRBAJTŐRVÍVÁS: Kitérő szúrások az egyszerű-, félkör-, kör- és a váltó kötések, ütések elől; saját kötés (érintés) és az 
ellenfél kötésére. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, szóbeli és gyakorlati (bemutató) vizsga.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással.       

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, saját és a másik fegyvernemben való versenyzés; (a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után) 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 
Szepesi László (2007): Vívástanulás csoportban. Dialóg Campus, Pécs, 2007, 110p.  
Gerevich – Szepesi L. (1979): Korszerű kardvívás (Sport, 1979) 
Tomanóczy–Gellért (1942): A vívás kézikönyve (Budapest, 1942) 
Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp. 284 p.  
Ozoray (Schenker) Z (1958): A modern magyar kardvívás (Sport: 1958.)  
Bay B-Rerrich B -Tilli E. (1953): Tőr és Párbajtőrvívás (Budapest, 1953)   
Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. első, ill. 1977.)                                                
Beke Z. – Polgár J. (1962): A kardvívás módszertana. (Sport, Bp. 1962) 
Lukovich I. (1968): Tőrvívás (Sport, 1968) 
Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás (Sport, 1965)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

FIE-MVSZ (2016): A vívás versenyszabályai, 

Duronelly R.–Lukovich (1975): Vívás. A segédedzői tanfolyam gyakorlati táborának szakmai segédanyaga (BTSH Okt. 

csoport 1975) 

Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G: Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó)   

Lukovich I–Mecseki A. (1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája (Sport,1967) 

Kogler Aladár: A győzelemhez vezető út pszichológiája. MOB, 2016, 190p.  

Tanulmányi és segédanyagok: 
Szepesi László szerk. (2006): Út a dobogóra: Vívó oktatófilm: Kard -, tőr - párbajtőrvívás, MTV-TF, 2006. 85 perc; 

Szepesi László: Foglalkoztatási formák: Alapozástól az Olimpiáig DVD 

Szepesi László (2016): 5 kardiskola kezdő vívók iskolagyakorlatai, DVD 

Szepesi László (2016): Felnőtt- haladó vívó kardiskolája, DVD.  

Pézsa Tibor 2006): Edzőtovábbképzés, video 

Szabó M - Szabó Cs. (1992): Szúrópárna gyakorlatok szerepe a vívásoktatásban TF Videostúdió 
 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. – 
vízilabda 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY4 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr.  habil. Sós Csaba 
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Oktató neve:  Dr. Kemény Dénes, Kásás Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat III. – vízilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az vízilabda sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása 
szakedzői szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 
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intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

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

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Passzolás és lóbálás technikájának ismertetése. E 
Passzolás és lóbálás technikájának gyakorlása, lábmunka. GY 
Passzolás álló helyzetben. GY 
Passzolás mozgás közben. GY 
Passzolási hibák javítása. E 
Passzolás 2-3-4-5-6 játékosnak. GY 
Ellenőrzés, teszt és szóbeli beszámoló. E 
Távolabbra leadott passzok végrehajtásának technikája. Testhelyzet. GY 
Az úszó játékos elé passzolás technikája. GY 
Különböző passzolási gyakorlatok, védővel és védő nélkül. GY 
Lőtt passz fontossága és oktatása. GY 
Ismétlés E 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Rajki Béla – Gallov Rezső: Korszerű vízilabdázás 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Testnevelési Egyetem könyvtárában, a témában fellelhető korábbi diplomamunkák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportmenedzsment I.  Kódja:  TE-EBN-SMD-SMM1 
TE-EBL-SMD-SMM1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés munkarendjét. Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof.  Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve: Dolnegó Bálint 

Előtanulmányi feltételek:  
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Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  4 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A hallgatók ismerjék meg a hazai és nemzetközi sportélet működési folyamatait, 
szervezeteit, a jogi és gazdasági szabályozásokat, valamint ezek hatását a sport 
területén. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 
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 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. A sportmenedzsment fogalma, funkciói, területei és erőforrásai. Sportmenedzsment helyzete a Sporttudományok 
között.  Sporttevékenységek definiálása. Sportszervezetek típusai és felosztásuk.  

2. Tervezés és szervezés a sportban.  Verseny lebonyolítási módok és versenykiírás. 
3. Sportrendezvények fajtái. A sportrendezvények biztonsági menedzsmentje. 
4. A sportszervező, mint vezető. A sportszervező, mint nevelő. 
5. Iskolai testnevelés és diáksport. A felsőoktatás sportja. 
6. Amatőr sportoló jogállása. Hivatásos sportoló jogállása.  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

Évközi házi feladatok teljesítése.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga 50%-os teljesítése. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Sterbenz T. és Géczi G. (2016): Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, Budapest és 2004. évi I. törvény a 

sportról 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  
Pedersen és Thibault (2014): Contemporary Sport Management. Human Kinetics 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportjog alapjai Kódja:  TE-EBN-SJC-SPJA 
TE-EBL-SJC-SPJA 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés munkarendjét. Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sárközy Tamás 

Oktató neve:  Dr. Szekeres Diána 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 
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Összes óraszám: Elmélet:  12 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

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 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

Ismeri az alapvető sporttudományi, 
sportgazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi és 
projektmenedzsment módszereket, 
elméleteket és gyakorlatokat.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Alkalmas az erőforrások felkutatására, 
bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a 
tágabb szakmai környezetében. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Kötelességének tartja a szakterület 
szerint releváns, kapcsolódó más 
szakpolitikák, jogszabályok követését, 
alkalmazását, illetve betartását. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

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 

Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerint. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Zárthelyi dolgozat. 

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) 

 Írásbeli vizsga, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Sárközy Tamás: Magyar Sportjog az új Polgári Törvénykönyv után. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2015. 
Sárközy Tamás: A sportigazgatás új rendszere. Kézirat. 2017. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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Tóth Nikolett Ágnes: Kereskedelmi szerződések a sportban- szponzoráció, arculatátvitel. Gazdaság és Jog 22. 6. szám, 
2014 
Horváth Gábor: A hivatásos sportolók szerződési rendszere. Magyar Jogászegyleti Értekezések a Harmincnyolcadik 
Jogász Vándorgyűlés előadásaiból. Budapest, 2016.  
Tóth Nikolett Ágnes: A sportrendezvények biztosítása az elmúlt évszázad eseményeinek tükrében.  Gazdaság és Jog, 25. 
1. szám , 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Közgazdaságtani alapismeretek Kódja: TE-EBN-SDK-KGA 
TE-EBL-SDK-KGA 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.18. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kendelényi-Gulyás Erika 

Oktató neve: Dr. Kendelényi-Gulyás Erika 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 
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Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   
 A kurzus feladata az egyes gazdasági szereplők döntési mechanizmusainak, 
valamint a makrogazdasági folyamatok alapvető jellemzőinek megismertetése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Mélységében ismeri a mikro- és 
makroökonómia, pénzügy, számvitel, 
marketing területeit. 

A sportszervezetek működéséhez, 
működtetéséhez szükséges gazdasági, 
vezetéselméleti, és szervezéstudományi 
ismeretekkel rendelkezik.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Vezet vagy közreműködik hazai és 
kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési 
projektekben; a testkulturális területen 
belül képes stratégiai problémák 
megoldására. 

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Elkötelezett a sportszervezetek hatékony 
és eredményes gazdasági működtetése 
iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1. Bevezetés: A közgazdaságtan tárgya és a módszere, kialakulása és fejlődése. 
A mikroökonómia alapfogalmai és összefüggései. 
A piac működése: kereslet, kínálat, ármeghatározás. Pareto-hatékonyság. 
2. A  kereslet és kínálat, Marshall-kereszt, rugalmassági együtthatók. 
A piacok és jólét. 
3. A fogyasztói magatartás vizsgálata I: 
Fogyasztói modellek, kardinális és ordinális elmélet, speciális közömbösségi görbék, a költségvetési egyenes és 
elmozdulásai, az optimális pont meghatározása. 
4. A fogyasztói magatartás vizsgálata II: 
Egyéni és piaci keresleti függvény, javak csoportosítása. 
5. Termelői oldal vizsgálata I: 
Termelés, technológia, vállalatok célja és környezete, termelési függvény, profitfüggvény. 
6. Termelői oldal vizsgálata II:  
A vállalatok költségei és költségfüggvények, egyéni kínálati függvény, piaci kínálati függvény rövid és hosszú távon. 
7. Piaci egyensúly, állami beavatkozás (adózás), termelői, fogyasztói többlet, holtteherveszteség. 
8. Különböző piacszerkezetek: monopólium, oligopólium, monopolisztikus verseny. 
9. Makroökonómiai alapfogalmak és a nemzetgazdaság teljesítményének mérése, számbavételi problémák.  
A makrogazdasági szereplők közötti jövedelemáramlás négyszektoros modellben. 
10. Reálfolyamatok: 
A munkapiac, kereslet, kínálat, egyensúlytalansági helyzetek, a munkanélküliség különböző értelmezései, főbb mutatói. 
Termékpiac. 
11. Nominális folyamatok: A pénz- és tőkepiac, bankrendszer működése. Infláció. 
12. Az aggregált makrokereslet és –kínálat, egyensúly a klasszikus, keynesi megközelítésben. 
Gazdasági növekedés és gazdasági ingadozásook. 
13. Az állam gazdaságszervező funkciója. Költségvetési-és monetáris politika, növekedési politika. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való részvétel. 
Két házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak alatt az aláírás megszerzéséhez.  
Írásbeli vizsga a vizsgaidőszak alatt a jegyszerzéshez. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Két házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak alatt az aláírás 
megszerzéséhez.  Az első házi dolgozat leadási határideje a szorgalmi 
időszak 6. hete, a másodiké pedig a szorgalmi időszak 11. hete. A pontos 
leadási időpont a feladatok kiírásában lesz megtalálható. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, két házi dolgozat leadása. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli kollokvium, amelynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik.  
A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. 
 
Az osztályzat a következő alapján történik: 
0-50 %     - elégtelen 
51-61 %   - elégséges 
62-73 %   - közepes 
74-85 %   - jó 
86-100 % - jeles 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Bod, Péter Ákos (2006): Közgazdaságtan. Budapest: Aula Kiadó 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Mankiw, N. Gregory (2011): A közgazdaságtan alapjai. Budapest: Osiris Kiadó 
Heyne, Paul - Boettke, Peter – Prychitko, David (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai. Budapest: Nemzeti 
Tankönyvkiadó 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Marketing alapjai Kódja:  TE-EBN-SMD-MAA 
TE-EBL-SMD-MAA 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve:  Szabó Péter 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  8 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a marketinghez kapcsolódó alapfogalmakkal és 
eszközökkel. Későbbi vezetői (edzői) szerepüket előrevetítve megismerjék az 
alapvető menedzseri feladatokat, képesek legyenek felismerni az alkalmazási 
helyzeteket a vezetői munkájuk során. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

Ismeri és érti az emberi erőforrások 
alkalmazásához szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket.  

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a testnevelés és sport, rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, 
általános folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Rendelkezik a szakterületükhöz tartozó 
etikai, jogi és gazdasági, valamint 
alapvető kommunikációs és 
tömegkommunikációs ismeretekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes az elsajátított szakmai, jogi, 
gazdasági, valamint szervezési és vezetési 
ismeretek hatékony gyakorlati 
alkalmazására. 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Az etikai, jogi, gazdasági, valamint 
tömegkommunikációs ismeretei 
átadásával hozzájárul az egyének 
különböző helyszínű és fajtájú 
sporttevékenységekbe történő 
beilleszkedéséhez. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  
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 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

7. Marketing – alapfogalmak  
Eladó és szerepe – esetmegoldás 
Vevő, célcsoport és szerepe – esetmegoldás 

8. Termék – esetmegoldás 
Szolgáltatás – esetmegoldás 
Piaci verseny, versenytárs – esetmegoldás 

9. Szponzoráció – esetmegoldás 
Márkaépítés – esetmegoldás 

10. Csoportos prezentáció 
Zárás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- Csoportos órai munka, valamint esettanulmányok megoldása, csoportos prezentációk 
- Órákhoz megadott reklámfilmek megtekintése 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  kötelező 

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) 

Az órákhoz megadott reklámfilmek megtekintése, órai munka 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás az SZVSZ szerint, az órákon való aktív részvétel (értékelés 
előre megadott pontrendszer alapján) 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlai jegy az órai munka alapján 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Az egyes órákhoz megadott reklámfilmek megtekintése 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Vezetéslélektan Kódja: TE-EBN-PSZ-VEZ 
TE-EBL-PSZ-VEZ 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. szeptember 25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Boda-Ujlaky Judit Emma 

Oktató neve:  Kökény Tibor 

Előtanulmányi feltételek: Pszichológia 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   
Az edzők, vezetőedzők hatékony munkavégzéséhez nélkülözhetetlen 
szociálpszichológiai, vezetési, kommunikációs, konfliktuskezelési és 
munkapszichológiai ismeretek és készségek fejlesztése. A hallgatók 
helyzetgyakorlatok, oktatási szimulációk segítségével ráláthatnak saját vezetői és 
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ehhez kapcsolódó kommunikációs készségeikre, mindezeket jól megalapozott 
elméleti megfontolásokkal és kutatási eredményekkel alátámasztva. Kiemelt 
speciális célkitűzés a vezető-beosztott viszonyban kialakuló nyílt és rejtett 
konfliktusok felismerésének elősegítése, valamint a vezetői munka kihívásaira 
való rálátás kialakítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit.  

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
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szakterületén előforduló esetekre. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Válasszon az alábbiak közül.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Bevezetés: szociálpszichológiai alapok, történet, hatalom és engedelmesség 
Vezetői modellek, A vezetői munka gyakorlata, mentálhigiéné, empátia 
A munkacsoport, Munkamotiváció, munkával való elégedettség, értékek és attitűdök 
A szervezet: elméletek, hatékonyság, szervezeti kultúra, kreativitás a szervezetben 
Kommunikáció és konfliktuskezelés, mobbing, kulturális különbségek 
Vezetéslélektani sajátosságok a sport területén 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

referátum előre megadott szakirodalom alapján 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 75%  

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) 

prezentáció, valamint írásbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 a félév során minden hallgatónak rövid prezentációt kell készítenie egy 
előre, közösen meghatározott tanulmányból 
teljesítés hiányában a hallgató nem bocsátható vizsgára 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Klein S.(2012). Vezetés- és szervezetpszichológia. Budapest: Edge. 
Mészáros A. (2006). A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. Budapest: ELTE Eötvös. 
Morrell, m. & Capparell, S. (2008). A Shackleton-modell. Déli-sarki expedíció mint vezetéselmélet. Budapest: HVG 
Könyvek. 
Figgins, S. G., Smith, M. J., Knight, C. J., & Greenlees, I. A. (2019). A grounded theory of inspirational coach leadership. 
Scandinavian journal of medicine & science in sports. 
Ferrar, P., Hosea, L., Henson, M., Dubina, N., Krueger, G., Staff, J., & Gilbert, W. (2018). Building high performing coach-
athlete relationships: the usoc’s national team coach leadership education program (NTCLEP). International Sport 
Coaching Journal, 15(1), 60-70. 
Jowett, S. (2017). Coaching effectiveness: The coach–athlete relationship at its heart. Current Opinion in Psychology, 16, 
154-158. 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Rudas J.: Delphi örökösei. Gondolat Kiadó, Budapest, 1996. 
Rudas J.: Javne örökösei. Oriold és Társai Kft, Budapest, 2011. 
Scott, D. (2014). Contemporary leadership in sport organizations. Human Kinetics. 
Grange, P. (2014). Ethical Leadership in Sport: What's Your ENDgame?. Business Expert Press. 
Burton, L. J., Kane, G. M., & Borland, J. F. (2019). Sport leadership in the 21st century. Jones & Bartlett Learning. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Biomechanika II. Kódja:  TE-EBN-BKI-BIO2 
TE-EBL-BKI-BIO2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.2.8 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr Kopper Bence 

Oktató neve:  Dr Kopper Bence 

Előtanulmányi feltételek: Biomechanika I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  Jelöljön ki egy értéket. 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatóknak általános képet kívánunk nyújtani egyes a humán 
mozgásban szerepet kapó komponens felépítéséről, illetve 
mozgásszerkezetéről. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-

Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát.  
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rugalmassága, formálhatósága) megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 7-Részletekbe menően ismeri a 
testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási 
módszereit. 

 Ismeri a fizikai teljesítmény szintjének 
megállapítására szolgáló korszerű 
vizsgáló eljárásokat, módszereket és 
eszközöket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Elsajátítja sportágának sajátos kutatási 
(ismeretszerzési és problémamegoldási) 
módszereit, absztrakciós technikáit, a 
hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztés és 
innováció főbb trendjeit, az elméleti 
kérdések gyakorlati kidolgozási módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Törekszik a problémák megoldására a 
sporttudomány területén. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
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amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A mozgatórendszer általános jellemzése 
A csontok felépítése 
A porcok felépítése 
A szalagok felépítése 
Az ízületek általános felépítése, szabadságfok  
Csípőízület 
Térdízület 
Bokaízület – csukló - ujjak 
Vállízület, könyökízület 
Gerincoszlop, porckorongok 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Ellenőrző dolgozat a 6. és 12. héten az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. a 13. 
héten javító – pótló dolgozat. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 6. és 12. héten az oktató által meghatározott, a félév 
elején közzétett tananyagból és módon. a 13. héten javító – pótló 
dolgozat. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 
teljesítése. Két zárthelyi dolgozat legalább 40%-os eredménnyel való 
teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik) 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Budó Á.: Kísérleti fizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991 

Miltényi Márta. A sportmozgások anatómiai alapjai. Sport könyvkiadó 1980 

Enoka, R.M.: Neuromechanical basis of KinesiologyHuman Kinetics kiadó, 1988 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Hay,J.G.: The Biomechanics of Sports Technique, Prentice Hall kiadó. 1994 

Illyés Árpád (Szerk.) - Kiss Rita - Kocsis László.  Mozgásszervek biomechanikája. Terc. 2007 

Chapman. A. C.: Biomechanical analysis of fundamental human movements. Humankinetics 2008 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Mozgástanulás és szabályozás alapjai Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.01 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr Kopper Bence 

Oktató neve:  Dr Kopper Bence, Tóth Kata, Kondor Judit 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A korábban elsajátított élettani, neurológiai és pszichológiai ismeretek 

szintézisével, kibővítésével a mozgások szabályozásának és elsajátításának 

megismertetése, megértése, az egyszerűtől egészen a komplex mozgásokig. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri az egészséges emberi szervezet 
alapvető testi, lelki működését és a 
helytelen életmódból fakadó 
egészségkárosító tényezőket.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését. 
Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a rekreáció ismeretrendszerét 
alkotó multidiszciplináris tudásanyag 
analízisére, az általános és speciális 
összefüggések szintetizálására és 
értékelésére 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes feltárni az életviteli hibákat, 
egyénre és közösségre szabott 
egészségmegőrző, prevenciós 
programokat dolgoz ki és irányít, továbbá 
rekreációs és életmódkultúra javítását 
célzó kutatásokban vesz részt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Hiteles, mintaértékű életmódot folytat, 
az egészséges és rekreatív életvitelre 
ösztönző szemléletmóddal rendelkezik, 
melyeket törekszik másoknak is átadni. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Munkája során tiszteletben tartja mások 
jogait, egyéniségét és szuverén döntéseit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Kompetenciahatárainak biztos 
ismeretében felismeri a speciális 
szakemberhez (orvos, dietetikus, 
gyógytornász, pszichológus stb.) fordulás 
szükségességet.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 



629 
 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Idegélettani alapok, központi idegrendszer felépítése, akciós potenciál 
2. Szenzoros rendszerek, felszálló pályák, az ingerek felvétele  
3. Szomatikus idegrendszer motoros funkciói, reflexek 
4. Piramidális rendszer, extrapiramidális rendszer központjai, funkciói 
5. Testtartás, izomtónus, egyensúly, járás 
6. Az ingerek feldolgozása, Hick törvény 
7. Mozgások tanulásnak folyamata  
8. Motoros készségek statikus és dinamikus fejlesztése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Beadandó feladatok elkészítése határidőre, ZH-k sikeres megírása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási 
kötelezettség teljesítése. 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 6. és 12. héten az oktató által meghatározott, a félév 
elején közzétett tananyagból és módon. A 13. héten a feladatok 
bemutatása, a 13. héten javító – pótló dolgozat. 
 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Beadandó feladatok elkészítése határidőre, ZH-k sikeres megírása 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli és szóbeli 
  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr Kopper Bence Mozgástanulás és Szabályozás Egyetemi PPT előadások. https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-
egeszsegtudomanyi-intezet/kineziologia-tanszek/oktatasi-segedanyagok 

Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. R. A. Schmidt: Mozgáskontroll és mozgástanulás 

Pavlik Gábor: Sportélettan 
SH Atlasz. Élettan (1996) Springer Hungarica Kft 
SH Atlasz. Anatómia III. (1996) Springer Hungarica Kft. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Szirmai Imre: Neurológia 

https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/kineziologia-tanszek/oktatasi-segedanyagok
https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/kineziologia-tanszek/oktatasi-segedanyagok
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Mozgásfejlődés Kódja: TE-EBN-PSZ-MFJ 
TE-EBL-PSZ-MFJ 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Tóth László 

Oktató neve:  Lelesz-Adorján Barbara 

Előtanulmányi feltételek: Élettan 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  Válassza ki a félévet. Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:  A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a mozgásfejlődés 

előfeltételeit, működési mechanizmusait és sajátosságait, majd 

mindezeket képesek legyenek beépíteni gyakorlati edzői munkájukba. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 

Megfelelő tudással rendelkezik az 
egészséges emberi szervezet alapvető 
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rugalmassága, formálhatósága) emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

testi, lelki működésről és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről.  

  6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

  Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

  Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

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

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

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

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

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

  6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A mozgásfejlődés fogalma 
2. A mozgásfejlődés összetevői, a fejlődéstan alaptételei 
3. A fejlődés és a növekedés viszonya, az érés 
4. Életszakaszok 
5. A mozgásfejlődés szakaszai  
6. Mozgásfejlődés és testalkat  
7. Életkor és a motorikus teljesítmény  
8. Az alapvető mozgásformák fejlődése a különböző életszakaszokban 
9. A kondicionális és a koordinációs képességek fejlődése a különböző életszakaszokban  
10. A mozgásfejlődés és a környezet összefüggései 
11. Patológiás mozgásfejlődés 
12. Mozgásterápiák alapjai 
13. A versenysport mozgásfejlődése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
 

7. Félévi követelmények 
az órákon való aktív részvétel 

 
8. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának következménye: 

óralátogatás 
 

9. Megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: max. 25% vagy nappali munkarendben: 
min. 80%-os részvétel kötelező, levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező 
 

10. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, következményei: 
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. 
 

11. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
 

12. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a bemutatások ideje, azok 
javításának módja és ideje: 
Utolsó órán ZH megírása, további lehetőségek TVSZ szerint 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ 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) 

 Óralátogatás és a zárthelyi dolgozat 60%-ra történő megírása 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

TVSZ szerinti óralátogatás/ A feltételek nem teljesülése esetén választott 
téma alapján 3-5 oldalas beadandó dolgozat készítése és leadása a 
szorgalmi időszakban 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kötelező irodalom:  
Farmosi István (2010) Mozgásfejlődés. Dialóg-Campus, Pécs-Budapest. 

Farmosi István, Gál Sándorné (2007) Az óvodáskor és a kisiskoláskor testi és mozgásfejlődése. Dialóg-

Campus, Pécs-Budapest. 

Tóth László (2006) A motoros képességek fejlődése serdülőkorban. Kalokagathia, 1-2, 223-235, Budapest. 

Mészáros J. (1990) (Szerk.) A gyermeksport biológiai alapjai. Sport, Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia-Pszichológia MKKR 

Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Fejlődéslélektan Kódja:  TE-EBN-PSZ-FLT 

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 

dátuma: 

 2019.08. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék 

Szak megnevezése:  BSc edző 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth László 

Oktató neve: Dr. Tóth László 

Előtanulmányi feltételek: Bevezetés a pszichológiába 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 

féléve: 

2. Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:   Tantárgy 

jellege: 

 elméleti 

Gyakorlat: 26 

Félévzárás módja:  aláírás Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

gyakorlati jegy 

A tantárgy célja: A hallgatókkal megismertetni az egyes életkorok fejlődésével kapcsolatos 

pszichológiai elméleteket. Feltárni azokat az okokat, melyek az edzés 

pedagógiai folyamata során fellépnek és melyek a nevelési problémák 

hátterében meghúzódhatnak, befolyásolva az edző pedagógiai 

tevékenységének hatékonyságát. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

Ismeri a fejlődéslélektan sajátos kutatási 

(ismeretszerzési és probléma-megoldási) 
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rugalmassága, formálhatósága) módszereit, a hazai és nemzetközi kutatás-

fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 

elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 

törvényszerűségeket. 

 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális 

terület sajátos kutatási, problémaelemzési és 

megoldási módszereit. 

 

Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 

sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 

kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-

motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 

pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől a 

folyamaton át az értékelésig, ellenőrzésig. 

 

 Megfelelő tudást birtokol a sportban adekvát 

konfliktuskezelési módokról, kommunikációs 

stratégiákról és módszerekről. 

 

 Ismeri a testkulturális terület specifikus 

jellemzőit, terminológiáját, irányait, 

kidolgozott határait és a rokon 

szakterületekhez való kapcsolódását. 

 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

A sportolók fejlődéspszichológiai elemzését 

megtervezi és végrehajtja. 

 

Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani a fejlődéslélektani 

feladatokat a sport szervezeteinél, 

önkormányzatoknál, háttérintézményeknél, 

rekreációs központoknál. 

 

A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 

adekvát módon kezeli interdiszciplináris 

megközelítést 

alkalmaz a gyakorlatban. 

 

Felismeri a testkulturális terület speciális 

problémáit, kiválasztja és helyesen alkalmazza 

a megfelelő sporttudományi kritériumoknak 

megfelelő adat- és információ-felvételi, 

elemző és kiértékelési módszereket. 
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Alkalmas az erőforrások felkutatására, 

bevonására. 

 

Vezet vagy közreműködik hazai és kisebb 

nemzetközi kutatási,fejlesztési projektekben; a 

testkulturális területen belül 

képes stratégiai problémák megoldására. 

 

Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel. 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Ösztönző szemléletmóddal rendelkezik;  

felelősségteljes magatartást tanúsít; ezeket 

törekszik másnak is átadni. 

 

Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 

kulturális jelenségeit és törekszik azok pozitív 

befolyásolására. 

 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és idegen 

nyelven. 

 

Vállalja szakmai identitását, mellyel 

megalapozza hivatástudatát. 

 

Testkulturális területen végzett munkája során 

tiszteletben tartja és védi a gyermeki és 

emberi méltóságot és jogokat. 

 

Törekszik arra, hogy a szakmai anyagokra 

vonatkozó szóbeli és írásbeli kommunikációja 

közérthető legyen. 

 

Nyitott az új médiumok iránt, az élethosszig 

tartó, valamint az élet egészére kiterjedő 

tanulásra való törekvés személyiségjegyévé 

vált. 

 

Elkötelezett szakmai érdeklődésének több 

irányú elmélyítésére, megszilárdítására. 

 

Törekszik a problémák megoldására a 

sporttudomány területén. 

 

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai 

fejlődését, munkáját. 
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Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Önállóan gondolja végig a terület kérdéseinek 

szakmai források, ajánlások, evidenciák 

alapján történő esetleges átdolgozását. 

 

A testi-lelki egészségről koherens, egyéni 

álláspontot alakít ki, terjeszti is ezeket szűkebb 

és tágabb környezetében egyaránt. 

 

Szakmai kérdésekben együttműködést 

kezdeményez és tart fenn a testkulturális 

területen található hazai és nemzetközi 

szervezetekkel. 

 

Szakmai felelősségének teljes tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét, sportpszichológia társadalmi 

szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

 

Tudatosan alakítja, követi a terület etikai 

normáit, lehetőségéhez mérten javítja azok 

minőségét és etikusan viszonyul mások 

szellemi értékeihez, szakmai eredményeihez. 

 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten 

javítja azon módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint 

az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más 

tudományágak módszertani sajátosságait. 

 

Minden cselekedete mások segítésére irányul, 

a fair play szellemében tevékenykedik, 

terjeszti ennek fontosságát és ezzel mintát ad 

környezetének, az esetleges tömeges 

ellenállás ellenére is. 

 

Teljes felelősséget vállal a webes térben 

kifejtett tevékenységéért, az etikai normákat 

fokozottan betartja. 

 

Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 

mértékben együttműködik szakmai és civil 

szervezetekkel. 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Az emberi pszichológiai fejlődés tanulmányozása 
2. Fejlődéselméletek 
3. Az én fejlődése 
4. Családi szocializáció 
5. Kognitív fejlődés 
6. Pszichoszexuális fejlődés 
7. Pszichoszociális fejlődés 
8. A pszichológiai fejlődés zavarai 
9. Pre-, peri-, és postnatális ártalmak és hatásuk a fejlődésre 
10. A kötődés zavarai, hospitalizáció 
11. Nyelvfejlődési zavarok (kognitív zavarok) 
12. A sportpályán észlelhető zavarok okai, háttere (összefoglalás) 
13. Gyermekbántalmazás, erőszak a családban, bullying 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: gyakorlati jegy 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 nincs 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 óralátogatás  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.)(2017) Pedagógusok pszichológiai kézikönyve I-III. Osiris Kiadó, Budapest. 

I. kötet: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 14. fejezetek 

II. kötet: 18., 19. fejezetek 

III. kötet: 41., 43. fejezetek 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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Rókusfalvy Pál (2001) Az ember fejlődése és fejlesztése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes (2004) Gyermeklélektan. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest. 

Vajda Zsuzsanna (2005) A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Budapest. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Oktatás elmélet Kódja: TE-EBN-PMT-OKE 
TE-EBL-PMT-OKE 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 20.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Borosán Lívia 

Oktató neve:  Dr. Borosán Lívia 

Előtanulmányi feltételek: NINCS 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja az oktatás egészéről vallott felfogás formálása, felkészítés a 
tudatos pedagógiai-edzői szerepvállalásra. Emellett cél a hallgatók oktatási 
folyamatról kialakított szemléletének és módszertani repertoárjának bővítése, a 
kompetenciák fejlesztését előtérbe helyező, differenciált oktatási folyamatok 
tervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez, hatékony 
tanulást segítő, korszerű tanulási környezet kialakításához kapcsolódó elméleti 
ismeretek nyújtása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 

Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait.  
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szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatásához, integrálásához 
szükséges elméleteket, eszközöket, 
módszereket. 

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
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környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

szervezetekkel. magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Óramegbeszélés: a félév tanulmányi ütemterve, a követelmények meghatározása, az értékelési módok 
tisztázása. A didaktikai/oktatáselméleti alapfogalmak tisztázása.  

2. Az oktatáselméleti irányzatok megjelenésének hatása az edzői munkára.  
3. Az edző, mint pedagógus. A reflektív megközelítés. Nevelői stílusok és hatásaik. 
4. A motiváció. Motivációelméletek az edzői munkában. 
5. Az oktatás célja, taxonomizálás. 
6. Zárthelyi 
7. Oktatási stratégiák és ezek gyakorlati –, sportfoglalkozásokon történő megvalósítási lehetőségei. 
8. Oktatási módszerek és ezek gyakorlati –, sportfoglalkozásokon történő megvalósítási lehetőségei, fejlesztési 

területei. 
9. A differenciált tanulásszervezés értelmezése. Az egyéni- és a csoportmódszerek, és ezek hatékony 

alkalmazásának feltételei, módjai az edzői munkában.  
10. A kooperatív módszerek, alapelvek, technikák lehetősége a sportfoglalkozásokon. 
11. A pedagógiai értékelés funkciói, tárgya, szintjei, viszonyítási alapjai, módszerei és eszközei az edzői munkában. 
12. Zárthelyi 
13. A félév zárása, értékelése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Követelmény az órán való rendszeres részvétel, aktivitás, a szakirodalom megismerése. Bekapcsolódás az órai 
megbeszélésekbe, vitákba, feladatokba, az önálló bemutató elkészítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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 részvétel az órákon, szemináriumi dolgozat elkészítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: az órák max. 20%-a 
levelező munkarendben az órák max. 25 %-a 

 
Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A félév zárásaként 5 feladat határidőre történő elkészítése. Választható 
tartalmi elemek: 

 Önállóan választott 3 oktatási módszer gyakorlati alkalmazásának 
lehetőségei az edzői munkában 

 A Bloom-féle taxonómia pszichomotoros szintjeinek gyakorlati 
elemeit kell meghatározni saját edzői munkában vagy egy adott 
sportág vonatkozásában. 

 Értelmezze a házi feladat, mint oktatási módszert feladata, célja 
alapján. Fontosnak tartja-e, hogy egy edző adjon házi feladatot? 
Miért? Ön milyen esetben célból szokott házi feladatot adni? 

 Ön szerint (tapasztalatai alapján) az edzői szereppel kapcsolatban 
milyen elvárásokat fogalmaznak meg a szülők, sportolók, a klub és 
a szurkolók? Van-e az Önök egyesületének edzőkre vonatkozó 
Etikai Kódexe? Ha igen, mi a véleménye róla? Ha nincs – 
szükségesnek tartja-e, hogy legyen? Miért? 

 Írjon le egy pedagógiai helyzetet (szereplők, történet), amelynek a 
végén szóbeli pedagógiai értékelésre volt szükség. Ismertesse a 
szóbeli értékelést úgy, hogy közben kiemeli benne az értékelés 
egyes funkcióit! 

 Mire figyeljen egy edző, amikor jutalmaz, illetve szankcionál? 
Milyen jutalmazási módszereket, illetve szankciót alkalmaz - 
életkorok szerint! (Milyen jól bevált gyakorlata van? Volt-e olyan 
megoldásmód, ami nem volt eredményes? Miért?) 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Falus Iván (szerk) (2007): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

 Borosán Lívia – Budainé Csepela Yvette (2018): Az edző mint pedagógus. In.: Edzői ismeretek a gyakorlatban. A 
Magyar Edzők Társasága és a Testnevelési Egyetem továbbképzésének szerkesztett előadásai. Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Hamar Pál (szerk.) (2016): A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest 



644 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Gyakorlati menedzsment MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sport utánpótlás programok Kódja:  TE-EBN-SMD-SUP 
 TE-EBL-SMD-SUP 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve: Dolnegó Bálint 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  Jelöljön ki egy értéket. Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  8 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a hazai és nemzetközi sportéletben a különböző 
sportágakhoz kapcsolódó utánpótlás-fejlesztési programokat, ezek működési 
folyamatait, az ezzel összefüggő jogi és gazdasági szabályozásokat, valamint 
hatásukat az utánpótlássport területén. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
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betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1., A sportágak eredményességét meghatározó tényezők 
2., A környezet és a genetika jelentősége sportban 
3., A tehetség identifikálásának lehetséges megoldásai - Kiválasztás és specializáció kérdései 
4., A tehetségek menedzsmentje és ezek jó gyakorlatai 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Írásbeli házidolgozat leadása, gyakorlati követelmények teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

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

AJÁNLOTT IRODALOM 
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5.szemeszter 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  TÁPLÁLKOZÁSTAN Kódja: TE-EBN-ESO-TET 
TE-EBL-ESO-TET 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.03.05. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Előtanulmányi feltételek: Élettan II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A hallgató rendelkezzen a tudományterület elméleti és gyakorlatban 
hasznosítható alapjaival. Az elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban: a 
különböző életkorú, fizikai aktivitású és egészségi hátterű emberek mindennapi és 
prevenciós ellátása során a korszerű táplálkozástudományi ismeretek 
felhasználásával. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A tápcsatorna felépítése és funkciói, kóros elváltozások I.  

2. A tápcsatorna felépítése és funkciói, betegségek II. 

3. Az energia kérdésköre. 

4. A kalorikus homeosztázis. A kalorikus ciklus. Szabadidős és sporttevékenységek energiafelhasználása. 

5. A fehérjék és táplálkozás-élettani jelentőségük 

6. A szénhidrátok és jelentőségük  
7. A lipidek jelentősége 

8. Vitaminok  I.  
9. Vitaminok II.  
10. Ásványi anyagok, folyadékháztartás . Étrendkiegészítők szerepe.  
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11. Tápláltsági állapot, táplálkozás zavarok és kezelési lehetőségek. Táplálkozási naplók. 
12. Testtömeg-szabályozás, diéták. Fogyasztás. A táplálkozás szerepe az egészséges életmódban, 

a sportban.  
13. A táplálkozás szabályozása 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ 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) 

Az órákon való aktív részvétel, az ajánlott irodalom, valamint az egyéni 
feladatok önálló, esetenként írásban történő feldolgozása, az aláírás 
megszerzése, vizsga: a tananyag részletes tudása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vagy írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Az egyes előadások anyaga 
Rigó János: Dietetika. Medicina, Budapest, 2002. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Fonyó: Az orvosi élettan tankönyve. Medicina. Budapest. 2014. 

M.H. Stipanuk: Biochemical, Physiological, Molecular Aspects of Human Nutrition. ELsevier. St. Louis. 2006. 

Táplálkozás, diéta (szerk: Barna Mária) Medicina, Budapest, 2002. 

Új tápanyag-táblázat (szerk: Rodler Imre) Medicina, Budapest, 2005. 

Rigó János (2008): Korszerű piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz. Medicina, Budapest. 

Szabó S. András - Tolnay Pál: Bevezetés a korszerű sporttáplálkozásba Fair Play Sport Bt, Bp. 2001. 

Georg Neumann: Sportolók táplálkozása. Táplálkozás-élettan, edzésterhelés. Dialóg Campus, Budapest, 2005. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Sportági elmélet és gyakorlat V. 
- Aerobik 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.01 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsa 

Oktató neve:  Katus Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig, kiegészítve főleg a csoportos órákon résztvevő szabadidőben 

sportolók foglalkoztatásával. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
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működését. és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
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jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) aktuális versenyszabályok (Code of Points) alapjainak megismerése. Általános 

szabályok, elemcsoportok. 

A versenyaerobik infrastrukturális követelményei versenyszámonként. Az edzéseken használt eszközök megismerése. A 

balesetveszély lehetőségeinek feltérképezése, és az elsősegélynyújtás alapismeretei. 

A versenyaerobikban használt zene sajátosságainak áttekintése, készítésének alapismeretei számítógépes szoftver 

segítségével. 

A Diákolimpia (DO) versenyszabályok megismerése. 

A korosztályos Basic gyakorlatok elméleti és oktatás-módszertani ismereteinek elsajátítása, videóelemzés.   

A korosztályos Basic gyakorlatkészítés folyamatának megismerése, videóelemzés.  Tartalmi követelmények, a 

részfeladatok (koreográfia, térszerkezetek, térváltások, síkváltások, kötelező elemek, nehézelemek, emelés) oktatás-

módszertana. 

A korosztályos Basic gyakorlat nehézelem csoportjainak megismerése a gyakorlatban. Az oktatásához szükségek 

képességek felmérése és fejlesztési lehetőségeik az elméletben és a gyakorlatban. 

A Basic gyakorlat A, B elemcsoport elemeinek előkészítő, rávezető gyakorlatai. 

A Basic gyakorlat C, D elemcsoport elemeinek előkészítő, rávezető gyakorlatai. 

Korosztályos Basic gyakorlatkészítés és gyakorlati elsajátítás. I. 
Korosztályos Basic gyakorlatkészítés és gyakorlati elsajátítás. II. 

Korosztályos Basic gyakorlatkészítés és gyakorlati elsajátítás. III. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, gyakorlati-írásbeli felmérés, az órákon való 

aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása, a gyakorlati 

anyag bemutatása. A feltételek részleges vagy teljes nem teljesítése 

az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F. I.G. 

Tihanyiné dr. Hős Ágnes: Az aerobik elmélete és gyakorlata TF, Budapest 1995 

Dr. Szécsényi József: Streching, TF, Budapest, 1992 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Karácsony, I., Katus, T., Juhász, J., Paczolay, Gy., Petrik, Á., Pfeifer, F.: A Magyar Torna Szövetség 125 éve, Magyar 

Torna Szövetség, Budapest, 2010 

Sölveborn, S.A.: Ez a streching, TF Könyvtár (FK 10847) 

Beaulieu, John E.: Stretching for all sports, TF Könyvtár (8-1/5722) 

Szécsényiné dr. Fekete Irén: Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1983 

Szécsényiné dr. Fekete Irén: Az új aerobik, Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984 

Hamza István: A torna, erő, bátorság, harmónia, Budapest Útmutató Kiadó, 1998 

Bejek, K., Hamar, P.:Torna ABC, Okker Kiadó, Budapest, p. 316.,1997 

Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1X1, Budapest, 2000. 

Kalmár, Zs.: Nemzetközi sportszakember képzés a tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p., 2007 

Karácsony, I.: Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest, 1989 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 

három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával I. Magyar Edző, 4. 26-30., 2005 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 

három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával II. Magyar Edző, 1. 27-33., 2006 

Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István: Tornáról színesen, Budapest,1996 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat V. 
Akrobatikus Rock’n’Roll 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Kis Katalin 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Megismertetni a hallgatókkal az akrobatikus RR oktatásának alapjait, mélységeit. 
Ismeretek biztosítása az edzői munka ellátásához: 

- Szaknyelvi ismeretek. 
- Sportágspecifikus szabályok ismerete. 
- A félév során oktatásra kerülő Akrobatikus RR elemek technikai 

végrehajtására vonatkozó követelmények ismerete. 
- A feldolgozott mozgásanyag alapvető oktatás-módszertani ismeretei. 
- A tanult elemek gyakorlati végrehajtása. 

 
Kreatív oktatói szemlélet igényének felkeltése az Akrobatikus RR edzéseken. Saját 
oktatói stílus és módszerek kialakítása a tapasztalatok és tanult anyagok 
felhasználásával. 
 
 
 



656 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
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munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

17. Konzultációs hét 
 

Balesetvédelmi ismeretek. 
A félévi követelmények ismertetése. 
Edzésterv készítés és értékelés. 
Dobások – rávezető gyakorlatok 
Emelések - rávezető gyakorlatok 
Kiegészítő szerek (pl. gumiasztal) alkalmazása a sportágban 
SL1 akrobatikák – Előre- és hátra szaltó típusú elemek (elmélet és gyakorlat)  
 

18. Konzultációs hét 
 

A felkészítés tervezése, felkészítési időszakok.  
Koreográfia készítés felnőtt táncosok számára.  
SL1 akrobatikák – DIVE típusú elemek (elmélet és gyakorlat) 
 

19. Konzultációs hét 
 

Balesetek a tánc ill. akrobatika oktatása során és azok megelőzése 
Ritmika szerepe akrobatika tanulásánál. 
SL1 akrobatikák – forgatások, kombinációk (meghívott táncosok segítségével) 
 

20. Konzultációs hét 
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SL1 elemek – elmélet és gyakorlat (meghívott páros bemutatásával)  
Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása  
Értékelés 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
 
Elméleti témakörök: 

14. Edzésterv készítés és értékelés. 
15. Kiegészítő szerek (pl. gumiasztal) alkalmazása a sportágban 
16. A felkészítés tervezése, felkészítési időszakok.  
17. Balesetek a tánc ill. akrobatika oktatása során és azok megelőzése 

Gyakorlati számonkérés:  

1. Dobások 
2. Emelések 
3. SL1 akrobatikák  
4. Koreográfia készítés  
5. Ritmika szerepe  
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség. 

 A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 

 1 db akrobatikus RR táncverseny látogatása. 

 Gyakorlati követelmények bemutatása 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Félévi követelmények teljesítése.  
Pótlás: TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása, oktatási gyakorlat 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

17.  Mády Ferenc: Egészségről táncosoknak. Budapest, Planétás - MTF, cop. 1998  
18. Szécsényiné Fekete Irén: Művészi gimnasztika táncosoknak. Bp. Planétás, 1999 
19. Berczik Sára: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika - módszertani útmutató a 3-10 éves 

korosztály testi neveléséhez. Budapest, Művelődési és Közokt. Min. 1992 
20. Berczik Sára: A gyermek harmóniája - Berczik Sára esztétikus testképző módszere, Budapest, Sport, 

1990 

AJÁNLOTT IRODALOM 

77.   Az Állami Artistaképző Intézet (szakközépiskola és szakiskola) nevelési és pedagógiai programja. Budapest, 
Állami Artistaképző Intézet, 2004 

78. Dr. Ángyán Lajos: Sportélettani alapismeretek. Duplex-Rota Kft., Pécs 1993 
79. Bejek K.- Hamar P.: Torna ABC. OKKER Kiadó, Bp 1997 
80. Derzsy B.: A gimnasztika alapjai. Fit-Forma Welness Kft., Bp. 2006 
81. Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998 
82. Dr. Frenkl Róbert: Anatómiai és Sportegészségtani Ismeretek. OTSH jegyzet, Bp. 1993 
83. Hamar P. - Szakály E.: Minitrampolin ugrások-ugrásbemutatók. TF, Bp. 2003 
84. Hamza I.-Karácsony I.-Molnár F.-Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1x1. Hamza István, Bp. 2000 
85. Jeszenszky Endre: Balett + Jazztánc. Aesculart, Bp. 1995 
86. Jeszenszky Endre: Balett ± Dzsessz-tánc zsebszótár. Aesculart, Bp.  
87. Karácsony I.-Hamza I.-Keleti J.: Torna A-tól Z-ig. Hamza István, Bp. 1999 
88. Kerezsi E.: Torna I. Mozgásos elemek szakkifejezései. MTE, Bp. 1992 
89. Metzing M.: Gimnasztika. TF Továbbképző Intézet, Bp. 2006 
90. Németh András: Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpedagógusok számára. Budapest, 

Planétás : MTF, cop. 1997 
91. Ozsváth K. (szerk.): Gimnasztika-torna módszertan tanítóknak. BTF jegyzet, Bp. 2001 
92. Steuer, Wolfgang: Rock’n’Roll. Planétás kiadó, Bp. 2001  
93. Szakál A. – Kis K.: Akrobatikus Rock’n’Roll figurakatalógus. MTÁSZ jegyzet, Bp. 2007 
94. Szécsényiné F. I.: Ritmikus gimnasztika. JEL Kiadó, Bp. 2007 
95. Szécsényiné F. I.: RSG. Mozgás, szépség, harmónia. Sport, Bp. 1986 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 5. / 
Asztalitenisz 

Kódja: TE-EBL-SPJ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. augusztus 16. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Karsai Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4. / Asztalitenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A sportág technikai alapjainak és játékszabályainak megismertetése.  

A technikai elemek felnőtt, iskolai sportköri és egyesületi feldolgozásának 

megismertetése.  

Különböző játékszintek, nemzetközi trendek. 

Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és elsősegély-
nyújtási alapvető szabályokat és 
eljárásokat.  
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szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések alapján 
történő alkalmazását.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 
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 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

    
 

A tananyag ütemezése elmélet 

A tananyag heti bontásban 

Különbségek a kezdők, haladók, profik edzésében.                                         Elmélet 2 óra 

A technika és a taktika szerepe és kölcsönhatásuk a játékban.                          Elmélet 2 óra 

Pszichológia és coaching a versenyen, mentál edzés.                                         Elmélet 2 óra 

A hazai és a nemzetközi versenyrendszer felépítése, világranglisták.                Elmélet 2 óra 

A tananyag ütemezése gyakorlat 

 

Edzés tervezése, levezetése kezdőknek.                                                          Gyakorlat 2 óra 

Edzés tervezése, levezetése haladóknak.                                                         Gyakorlat 2 óra 

Edzés tervezése, levezetése profiknak.                                                            Gyakorlat 2 óra 

Hosszú távú edzésterv készítése.                                                                     Gyakorlat 2 óra 

Mikró és makró ciklusú edzéstervek elemzése a gyakorlatban.                      Gyakorlat 2 óra 

Az edzések gyakorisága, terhelés, túledzettség, pihenés.                                Gyakorlat 2 óra 

Edzések gyakorlati tervezése a felkészülés különböző fázisaiban.                 Gyakorlat 2 óra 

Éves felkészülési edzéstervek feltételei, befolyásoló tényezői.                      Gyakorlat 2 óra 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás (edzésvezetés), szóbeli vizsga. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak 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) 

  
A félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati 

bemutatás (edzésvezetés), szóbeli vizsga. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak szerint.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás  

megtagadását vonja maga után, edzéslátogatás a kiadott  

feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A 4. héten edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók 

a félév gyakorlati ismereteit. Ez beszámít az  érdemjegyébe. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Wolfgang Friedrich und Frank Fürste: 

Tischtennis - verstehen - lernen - spielen 

MOATSZ szaklapok 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Ormai László: A korszerű asztalitenisz 

DTTB Tischtennis 

Internet Google asztalitenisz 

You Tube asztalitenisz 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat V. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Benczenleitner Ottó 

Oktató neve:  Az atlétika tanszék oktatói 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A Sportági elmélete és gyakorlata (Atlétika) tantárgy három éve, hat féléve alatt 
az edzői szakos hallgatók ismerjék meg a különböző korosztályok edzés 
módszertanát, az egyes versenyszámok modell technikáját.  A hallgatók váljanak 
képessé – a különböző korosztályok edzéseinek levezetésére.  Az ötödik félévben 
ismerjék meg, sajátítsák el a sportág alapjait, a dobó szakág stílus történetét a 
versenyszámok alap és modell technikáit és a dobás versenyszámok 
versenyszabályait.    

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
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módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 
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médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hallgatók, a leendő edzők ismerjék meg az atlétika dobó szakágának  hazai stílustörténetét. Legyenek tisztába a 
nemzetközi és a hazai, atlétika fejlődésében meghatározó szerepet játszó egyéniségek szerepével, a szakág fejlődését 
befolyásoló edzés módszereivel. Ismerjék a szakágak különböző alap és modell technikáit és az egyes versenyszámok 
szabályainak a taktikára és az edzés módszereket befolyásoló hatásait. Legyenek tisztában a sportág űzéséhez szükséges 
atlétikus képesség fejlesztő gyakorlatokkal, nyerjenek betekintést az atlétika versenyszámaiba  a dobó versenyszámok 
elsajátításával ismerjék meg annak dinamikai elemeit. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel a gyakorlati órákon. A mozgás és teljesítmény szinteknek bemutatása a dobás tesztgyakorlataiból. 
Ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése 
Egy atlétikai versenyen való részvétel versenyzőként vagy szervezőként. 
Rendszeres atlétikai edzésen való részvétel a TFSE-ben vagy saját szakosztályában a tanszék által jóváhagyott edző 
irányításával. 
1-1 futó, ugró, dobó részletes edzésvázlat elkészítése, 1 db. biomechanikai mozgáselemzés (pl.: kinovea programmal) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
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Félévi követelmények   mint fent 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel az órákon, a félév során megadott témákban házi dolgozat 
készítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Koltai J. – Szécsényi J. (1998), Az atlétika versenyszámok technikája Dobások, SE-TSK, Bp. 
Eckschmiedt S.(2006), Atlétikai dobásgyakorlatok technikája, oktatása és alkalmazása, SE-TSK. Bp. 
Koltai J. – Oros F. (szerk.): (2004), Az atlétika oktatása, SE-TSK, Bp.  
Eckschmiedt S. (2006) Általános erőfejlesztés, betekintés a testépítésbe. SE-TSK. Bp. 
Takács L. (szerk.) (2004) Atlétika (technika, oktatás, edzés) SE-TSK, Bp. 
Atlétikai versenyszabályok: (2016), MASZ, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Eckschmiedt S. (1988), A dobások oktatásának előkészítése, az előkészítő dobásgyakorlatok technikája és oktatása. 
ÁISH. Budapest. 
Krasovec F. – Takács L. (1997), 100 év atlétika, MASZ, Bp. 
Koltai J. – Eckschmiedt S. – Kovács E. (1990) Az atlétikai dobásokról. Hungária Sport. Bp. 
Fejes Z. (1978), Korszerű edzés az atlétikában Bp. 
Szekeres S. (1982), Fiatal atléták edzése, MASZ, Bp. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat V.  

BIRKÓZÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Farkas Gábor, Dr. Barna Tibor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült birkózó szakemberek kibocsátása, akik a 

birkózás mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, és olyan 

versenyzőket nevelni, akik nemzetközi szinten is jó eredményekre képesek. 

A mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, a sportegyesületi 

munkához, a sportág elméleti műveléséhez rendelkeznek szükséges 

gyakorlati, és szaktudományi ismeretekkel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
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módszereit.  

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Elmélet: Intenzitás és terjedelem kölcsönhatásai a birkózásban.  Egész éves terhelés.  Terhelési ciklusok 

a birkózásban. Tiszta felkészítési időszak. Versenyidőszak. átmeneti időszak. 

 Gyakorlat: Szabadfogású álló technikák: különböző megfogásokból.  Szabadfogású parter technikák: 

Karrátolások és karfelszedések lábkulccsal. 
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 Elmélet: Mezo-, makro-, és mikrociklusok értelmezése a birkózók felkészítési folyamatában.  Edzések 

periadizációja. Különböző irányozottságú mikrociklusok fajtái és feladatia.  Kondícionális 

képességfejlesztés egymásra épülése a különböző felkészítési ciklusokban. Az alapozó időszakban 

alkalmazott képességfejlesztés fajtái.  A versenyidőszakban alkalmazott képességfejlesztés fajtái. A 

közvetlen versenyre ráhangoló időszakban alkalmazott képességfejlesztés fajtái. 

 Gyakorlat: Szabadfogású parter technikák: Felfordítások és variációi, felfordítások aktív 

lábhasználattal.  Átemelések, átfordítások 

 Elmélet: Speciális kondicionális képességfejlesztés a birkózásban.  Speciális erőképességek fejlesztése. 

Speciális gyorsaságfejlesztés a birkózásban. Speciális kondicionális képességek fejlesztése a 

birkózásban. Aerob kapacitás és teljesítmény fejlesztése és edzésmódszerei. Aerob-anaerob határérték 

teljesítményények javítása és edzésmódszerei. Anaerob laktacid lehetőségek javítása. Anaerob alaktacid 

képességek fejlesztése. Speciális kondicionális képességek fejlesztése a birkózásban 

 Gyakorlat: Szabadfogású parter technikák: Lábkulcsok, Seger, Lábollók, Orsók és variációi,  

Fejlefogás- mögé kerülések 

 Szóbeli vizsga, gyakorlati bemutatás 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Szakcikk fordítása 
Szóbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező - a 

feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

5. A birkózás versenyszabályai (2016)  UWW kiadvány. TF könyvtár 

6. Dr. Barna Tibor(2006): Játék a birkózás. TF könyvkiadó p.250 

AJÁNLOTT IRODALOM 

3. Rajko Petrov bolgár szakíró könyvei. FILA kiadványok. TF könyvtár p.257. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat V. 
Evezés  

Kódja: TE-EBL-USZ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: Ficsor László, Dr. Cserháti László, Dr. Matusovits Andrea, Dr. Kokas Péter, Lajkó 
Zsuzsa, Ecsedi Ákos 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. evezés 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Az evezés sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. Az evezős teljesítmény objektív mérési lehetőségeinek megismerése, 
értelmezése. Sérülések megelőzése, kezelése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Edzői kommunikáció, viselkedés, etika. E 

 Edzésterhelés mérés objektív eszközeinek alkalmazása. GY 

 Terhelésdiagnosztikai és egyéb tesztek jelentősége. GY 

 Az edzés-, és versenyeredmények elemzése, értelmezése. GY 

 A terheléses küszöbvizsgálat eredményeinek értelmezése. GY 

 Az evezős ergométer és tanmedence jelentősége az éves felkészülésben. GY 

 A kiegészítő sportágak jelentősége az evezésben. GY 

 Sportsérülések megelőzése, kezelése. E 
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 CORE stabilty gyakorlatok jelentősége az evezésben. GY 

 Túledzés. Edzéskiegészítő eljárások alkalmazása. GY 

 Ismétlések. E 

 Összefoglaló, ellenőrzés, esszé, és írásbeli teszt formában. E 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

 Evezős edzések látogatása. 

 1 házi dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 4 K hét alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, valamint egy házi 
dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Fáth András, Az evezés módszertana;  
Szabó Károly, Az evezés edzéselmélete és módszertana; 
dr. Cserháti László, Edzők etikai kódexe 

AJÁNLOTT IRODALOM 

FISA edzésmódszertani anyagok, (Coaching Manual Level III) 

 

 

 

 

 



674 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat V. 

(gyorskorcsolya) 

Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 201910.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Telegdi Attila 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. (gyorskorcsolya) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A gyorskorcsolya sportágak elmélete és gyakorlata tantárgy három éve, 6 

féléve alatt a gyorskorcsolya és a rövidpályás gyorskorcsolya sportágak 

vonatkozásában a leendő edzők ismerjék meg a sportági felkészítés 

alapelveit, a korosztályos felkészítés elméletét és gyakorlatát egészen az 

utánpótlás korosztályig, ahol képesek legyenek önállóan az életkori 

sajátosságoknak megfelelő korosztályos felkészülés megtervezésére és 

annak gyakorlati levezetésére. 

Az ötödik félévben a gyorskorcsolya sportágak edzéselméletével és 

módszertanával és az ehhez tartozó életkori sajátosságoknak megfelelő 

technikai és fizikai felkészítés elméleti és gyakorlati alapjaival ismerkednek 

meg. Megismerik a Hosszútávú Sportoló Felkészítési Program (LTAD) 

rendszerét a Magyar Korcsolyasport Hosszú-távú Felkészítési 

Programját(MKHFP) és ezen belül a „korcsolyaedzés tanulása‖szint 

legfontosabb alapelveit. A félév során kiemelt figyelmet kap az életkori 
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sajátosságok és szenzitív időszakok által meghatározott felkészítés elmélete 

és gyakorlata fókuszban a technikai alapokkal. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
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és annak megőrzéséről. munkavégzésben valósít meg. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Elmélet: A fejlődésben lévő sportolók éves edzés, verseny- és helyreállítódási programjának    

  létrehozása lépésről lépésre: A tervezés vázlata az alkalmazáshoz: (Balyi & Way,  

  2013), 

       -       Értékelés (visszajelzés és előrejelzés) 

       -       Terv megfogalmazása 
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       -       A mezociklusok és mikrociklusok tervezése 

       -       Az edzésterhelés számszerűsítése, terjedelem és intenzitás 

       -       Megfigyelés és kiértékelés 

Az LTAD feltételeinek kialakítása  

- A sportoló vagy a csapat profilja (arculata) a fontos? 

- Általános edzés kor 

- Korosztályok 

- Sportág-specifikus edzéskor 

- Naptári vagy fejlődési kor 

Gyakorlat: Az életkori sajátosságok és egyéni képességek figyelembevételével gyakorlati foglalkozások, 

edzések levezetése szárazföldön és jégen a bemelegítéstől a levezetésig. Bevezetés az éves felkészülési terv, 

mezo-, makro-, és mikrociklus és napi edzésterv szerinti sportágspecifikus kidolgozásába. Sportágspecifikus 

terhelést ellensúlyozó preventív technikák alkalmazásának gyakorlati módszerei.  A technikai és taktikai 

elemzés módszerei, az eredmények analizálása, feldolgozása, értékelése és felhasználása a gyakorlatban. 

 

Elmélet: Mozgásfejlődés, az egyén életében kialakuló kondicionális és koordinációs képességek 

   A sportképességek fejlődésének érzékeny szakaszai 

   A sportoló testmagassága, ülő magassága, a karok fesztávját, és testsúlya, ellenőrzés 

- A növekedés mérése és ellenőrzése 

- A növekedés hat fázisa 

- Mérési pontosság 

- Mérési időzítés 

- A csúcsmagasság mérése 

- Jegyzőkönyvek a magasságmérésekhez és a karfesztáv méréséhez 

   Fizikai és élettani komponensek: Edzhetőség kérdése 

- Az edzhetőség szenzitív periodusai 

- Az állóképesség edzhetősége 

- Az erőképesség edzhetősége 

- A sebesség edzhetősége 

- Képesség edzhetősége 

- A hajlékonyság edzhetősége 

- Edzés és verseny a serdülőkor idején 

Gyakorlat: A sportágak versenyeinek, versenytávjainak elemzése, kiértékelése, taktikák felépítésének 

gyakorlati alkalmazása.  

Elmélet:  Teljesítmény: Mentális összetevők 

- Szellemi, érzelmi és erkölcsi fejlődés 

- Kapacitások 

- Az intellektuális, érzelmi és erkölcsi fejlődés kölcsönhatása 

- Intellektuális fejlődés 

- Erkölcsi fejlődés 

- Az intellektuális, érzelmi és erkölcsi fejlődés hatása az LTAD-ra 

- Tanulási stílusok 

 

Az éves edzésterv elkészítésének 10 lépéses megoldása (LTAD szerint) 

- Egyszerűen csak periodizáljon 

- Perodizáció és az LTAD 

- A periodizáció összetevői 

- A mezociklus 

- A mikrociklusok 

- Edzés ─ foglalkozások és egységek 
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- Az éves terv elkészítésének 10 lépéses megközelítése 

- Az éves ciklus 10 lépésének végrehajtása 

Gyakorlat: Az életkori sajátosságok és egyéni képességek figyelembevételével gyakorlati foglalkozások, 

edzések levezetése a bemelegítéstől a levezetésig. Éves felkészülési terv elkészítése, mezo-, makro-, és 

mikrociklusés napi edzésterv szerinti sportágspecifikus kidolgozással. Képességfelmérő tesztek alkalmazása és 

eredményeinek kiértékelése. 

 

Elmélet:   A versenyzés (LTAD szerint), Balyi István gondolatai: 

- Verseny és az LTAD 

- Az edzés- és a versenyarány megértése 

- Felismerve a felnőtt stílusú verseny programozásának nyomását 

- A fejlődés és a győzelem közötti különbség megértése 

- Versenykérdések 

- Jó döntéseket hozni 

- Mi a verseny célja 

- Mi a fejlesztési hangsúly a versenyzők számára? 

- Mi a költség megfontolás 

- milyen jutalmak és címek alkalmasak egy versenyre 

                         Terhelés diagnosztika 

Gyakorlat: Az életkori sajátosságok és egyéni képességek figyelembevételével gyakorlati foglalkozások, 

edzések levezetése. Az éves felkészülési terv, mezo-, makro-, és mikrociklus valamint napi edzésterv szerinti 

sportágspecifikus kidolgozása és annak gyakorlati mindennapos alkalmazása. Képességfelmérő tesztek 

alkalmazása és eredményeinek kiértékelése, terhelésdiagnosztikai mérések értelmezése, és felhasználása 

gyakorlati szinten. Sportágspecifikus terhelést ellensúlyozó preventív technikák alkalmazásának gyakorlati 

módszerei, illetve a strukturális izomegyensúly fenntartásának lehetőségeinek gyakorlatai. 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz 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) 

 Az órákon való aktív részvétel. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órákon. Hiányzás mértéke a TVSZ szerint. 

 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon a vizsgaidőszak ideje alatt, szóbeli 

vizsga szintén a félév végén. 

 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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A Hosszú Távú Korcsolya Fejlesztési Program (MOKSZ) 

A Hosszú Távú Sportolófejlesztési Program (MOB) 

Canadian Sport for Life-LTAD 2.0  
(http:/canadiansportforlife.ca/sites/default/files/user_files/files/CS4L%202_0%20EN_april16_ 

webpdf.pdf) 

SpeedSkatingCanada’s Long-Term AthleteDevelopmentPlan 

(http:/www.speedskating.ca/about/skater-development/the-ltpad-model) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Handbook of speedskating. (ISU) 

Harsányi L.(2000): Edzéstudomány I-II.Dialog Campus Kiadó, Pécs. 

Király T.,SzakályZs. (2011): Mozgásfejlődés és motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban. Dialog 

Campus Kiadó, Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat V. 
(jégkorong) 

Kódja: TE-EBL-EMK-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat IV. (jégkorong) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerkedjenek meg a jégkorongozók felkészítésében jelentkező 
pedagógiai és pszichológiai kérdésekkel, és kapjanak képet arról, hogy ezen 
keresztül hogyan lehet erősíteni a csapat kohéziót. Ismerkedjenek meg az 
edzéstervezés alapvető fázisaival és a minőségi edzésvezetés jellemzőivel. 
Legyenek képesek a jégkorongban előforduló különleges játékhelyzetekkel 
megoldására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatásához, integrálásához 
szükséges elméleteket, eszközöket, 
módszereket.  
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 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Választott sportágában ismeri a 
fogyatékossággal élő versenyzők 
felkészítésének speciális tudásanyagát. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

• A félév követelményeinek ismertetése. Az előző félév anyagának átismétlése 
• Az edzők eltérő vezetési stílusának jellemzése 
• Az edzők és a játékosok jellemvonásai, karakterei. 
• A kronobiológia története és jelentősége.  
• A sportpszichológia szerepe, jelentősége a jégkorongozók felkészítésében. 
• Az edzők pedagógiai és pszichológiai érzékének fejlesztése.  
• Az egyéni és csoportterápiás módszerek jelenléte a jégkorongozók felkészítésében 1.  
• Edzéstervezés a jégkorongozásban. Edzésterv típusok. 
• Az edzések jellemezői, edzéstípusok. 
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• Periodizáció, a sportforma tervezése, optimalizálása. 
• Az egyéni és csoportterápiás módszerek jelenléte a jégkorongozók felkészítésében 2. 
• Utánpótlás csapatok felkészülésének és versenyzésének tervezése: 12-14. 
• Utánpótlás csapatok felkészülésének és versenyzésének tervezése: 15-18. 
• Utánpótlás csapatok felkészülésének és versenyzésének tervezése: 20+ 
• Felnőtt csapatok felkészülésének és versenyzésének tervezése.  
• Különleges játékhelyzetek a jégkorongozásban: emberelőnyös támadás és az emberhátrányos védekezés. (5-4, 
5-3, 4-3 elleni játék).  
• Különleges játékhelyzetek a jégkorongozásban: emberelőnyös támadás és az emberhátrányos védekezés. (6-5, 
6-4, 6-3 elleni játék). 
• Kiválasztás, tehetséggondozás. 
• Toborzók, jégkorong akadémiai felvételi. 
• Edzőtáborok szervezése és lebonyolítása.  
• Az edzésvezetés jellemző vonásai.  
• Az edző szakmai felkészültsége. 
• Edzésvezetési gyakorlatok. 
• Ellenőrzés. Gyakorlati bemutatás.  
• ZH. 
• A félévi beadandók ellenőrzése, összefoglalás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel.  Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a 
szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt különleges játék szituáció oktatásából. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák 
minimum 50%-án történő aktív részvétel.  Írásbeli és/vagy szóbeli 
számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt különleges játék szituáció 
oktatásából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. A házi 
dolgozat két részből áll:  
• egy I osztályú mérkőzés megtekintése élőben és arról jegyzőkönyv 
készítése az egyik edző tevékenységéről. A jegyzőkönyvet a mérkőzés 
után a játékvezető, vagy egy hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell.  
• Egy 5 napos edzőtábor tervének elkészítése írásban egy adott 
korosztályú csapat részére.  
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A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Ellenőrző dolgozat a 4. konzultációs héten történik, az oktató által 
meghatározott, a      
            félév elején közzétett tananyagból és módon. 
1. Egy előre meghatározott, különleges játékhelyzet oktatása 
edzésgyakorlatokkal.  
            A bemutatás a 4. konzultációs héten történik, a félév elején 
megadott tananyagból.  
            Javításának módja a TVSZ szerint. 
Írásbeli vagy szóbeli számonkérés és gyakorlati bemutatás. Minden 
elméleti és  
            gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik, a 
végső osztályzat a  
            részosztályzatok átlagából alakul ki.       

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Lénárt, Á. (2002): Téthelyzetben. Országos Sportegészségügyi Intézet, Bp.  

Gyömbér, N. és mtsai (2012): Fejben dől el. Noran Libro KFT. Bp.  

Gyömbér N. - Kovács K. - Ruzits É. (2016): Gyereklélek sportcipőben. Noran Libro KFT. Bp.  

Dr. Géczi Gábor (2012): A jégkorongozás alapjai. MJSZ 

Balyi I., Géczi G, Bartha Cs., Bognár J. (2017): A hosszú távú sportolófejlesztési program. MOB  

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

TEAM Canada – program of excellence. Hockey Canada 

Coaching Manuals U 14 16 18 Practice Plan. USA Hockey 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: 
Sportági elmélet és gyakorlat II. 

JUDO 
Kódja: 

TE-EBL-KUZ-
SEGY5 

Tantárgy kreditértéke: 6 kredit 
Készítés 
dátuma: 

2019 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése: BA Edző 

Képzés munkarendje: Levelező 
Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve: 
Dr. Németh Endre 

Horváth Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. JUDO 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

5. félév 
Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: 

Elmélet: 
8 

Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 
Gyakorlat: 

16 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy 
Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és 
bemutatás 

A tantárgy célja: 

Olyan felsőfokon felkészült szakemberek kibocsátása, akik a judo 

mozgásanyagot képesek magas szinten oktatni az óvodáskortól a 

világklasszis versenyzők szintjéig bezárólag. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és 
sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Ismeri a tehetséggondozás 
elméleteit és annak 
gyakorlati 
megvalósíthatóságának 
módjait. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez 
kapcsolódó módszereket, 
technikákat. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, 
melyet a sportolók 
egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások 
vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes sportágfejlesztő 
tevékenységre, melyet 
folyamatosan vagy 
projektszerű 
munkavégzésben valósít 
meg. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók 
kiválasztására, magas szintű 
felkészítésére, 
versenyeztetésére. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

 Képes a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók 
egészségének megtartása 
mellett. 

Attitűdök (érzelmi és 
értékelő 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 

 Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasági, 
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viszonyulások, 
megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

megszilárdítására. kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, 
saját erejétől függően 
próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a 
gyermeki és bármely életkori 
emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális 
területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a 
saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről 
koherens egyéni álláspontot 
alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint 
alakítja környezetét.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play 
szellemében és értékeit 
közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad 
teljes környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív 
együttműködés kialakítására 
törekszik a testkulturális 
területen működő 
szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései 
során tudatosan képviseli 
azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Edzéstervezés 

 A judo edzés felépítése a különböző terhelési ciklusokban 

 A formaidőzítés problémája a judóban 

 Rövid-, közép- és hosszútávú edzéstervek készítése 

 Az edzéstervezés sajátosságai a korosztályos judóban 

 Edzésellenőrző eljárások 

 Az edzésmunka rögzítése, dokumentálása 

2. Összetett támadó és védőtechnikák 

Kombinációk, kontratechnikák 

3. Judo az iskolai testnevelésben. 

A judo személyiségfejlesztő hatásai. 

Az MJSz és az IJF programjai („A tompítás művészete‖, „Judo in School‖)   

A korosztályos képzés sajátosságai a judóban. 

4. Versenyrendezés szervezés és szakmai szempontjai. 

- Házi versenyek 

- Regionális versenyek 

- Országos versenyek, bajnokságok 

- Nemzetközi versenyek 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése) 

 Óra látogatása, a TE (az évfolyamra vonatkozó) TVSZ 

szerint. 

 Óra/órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 60%-ra 

értékelve. 

 A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

Az aláírás megszerzésének 
feltétele, a teljesítés hiányának 
következménye 

 Óra látogatása (hiányzás évfolyamra vonatkozó TE TVSZ 

szerint). 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

A fent említett feltételeknek együttesen kell teljesülniük. 

Amennyiben valamely vagy egyik feltétel sem teljesül, akkor 

a hallgató aláíráshoz kötődő Neptun bejegyzése megtagadva 

lesz, az évfolyamra vonatkozó TE TVSZ-t betartva. Mind 

ennek a következményei és a hallgatói kötelességei szintén 

az említett TE TVSZ dokumentumban találhatóak. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

o A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

o A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre 

való elkészítése, és az oktató által minimum 60%-

ra értékelve. 

 Bemutatás 

o Óra/órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 

60%-ra értékelve. 

 A két írásbeli munkának és a bemutatásnak az átlaga 

adja a végső félévi érdemjegyet. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

37. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 

38. Németh E. (2016) Önvédelem, küzdősportok. In: Kézikönyv a testnevelés tanításához (5-8 

osztály). Szerk: Rétsági Erzsébet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 300-337. 

39. Galla F. – Horváth I. (1982): Judo övvizsgák Sport Bp. 

40. Nagy Gy. Ősze Attila (2002): Judo kyu vizsgák Delta Mosonmagyaróvár 94 p. 

41. Plavecz T-Bíró N. (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 

42. Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 

43. Nagy Ernő (1999) Küzdősport az iskolában. Fővárosi Önkormányzat Bp., 

44. Ulrich Klocke (2010) Judo top action. Meyer&Meyer Sport 

45. Yasuhiro Yamashita (2005) The fighting Spirit of Judo Yppon Books, Tokyo 

AJÁNLOTT IRODALOM 

29. Dr. Barna Tibor (2006) Játék a birkózás. TF Könyvkiadó 

30. Jimmy Pedro (2001) Judo technics and tactics. Human Kinetics, USA 

31. Jiichi Watanabe-Lindi Avakian (2001) The Secrets of Judo. Tuttle Publishing, Boston 

32. Kiyoshi Kobayashi-Harold E. Sharp (2001) The Sport of Judo.  Tuttle Publishing, Boston 

33. Syd Hoare (2004) The A-Z of Judo. Yppon Books, London 

34. Isao Inokuma-Nobuyuki Sato (1986) Best Judo. Kodansha International, Tokyo 

35. Hedda Sander-Björn Deling (2002) Judo. Meyer Sport, Oxford 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat V. –
kajak-kenu 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habi. Sós Csaba 

Oktató neve: dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A kondicionális képességek jelentősége a kajak-kenu sportban. 
Edzéstervezés, formaidőzítés 
A tananyag elsajátításának célja, hogy a hallgató legyen képes önálló 
edzéstervezésre. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  
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ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Alkalmazkodás, fáradás, túledzés (gyakorlati példák bemutatásával). 
Erőfejlesztés elmélete és gyakorlata. 
Gyakorlati óra 

 Az állóképességet fejlesztő edzésformák, módszerek bemutatása 

 Állóképességi gyakorlatok helyes végrehajtása 

 Gyakorlatok hibajavítása, káros hatások kiküszöbölése 

 Az állóképességi edzés megfelelő beillesztése az edzésprogramba 

 Korosztályos képzésbe történő integrálása 
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A gyorsaság, mint komplex kondicionális képesség,  

 A gyorsaság megjelenési formái 

 A gyorsaság edzése 

 Gyakorlati példák, jó gyakorlatok a gyorsaságfejlesztésben 
A csapásszám, a hajó sebessége és a gyorsaság összefüggései. 
 
Gyakorlati óra 

 Az gyorsaságot fejlesztő edzésformák, módszerek bemutatása 

 A gyorsaságot fejlesztő gyakorlatok helyes végrehajtása 

 Gyakorlatok hibajavítása, káros hatások kiküszöbölése 

 A gyorsasági edzés megfelelő beillesztése az edzésprogramba 

 Korosztályos képzésbe történő integrálása 
 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 7. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH 
legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Szántó Csaba (2005): Canoe sprint Coaching manual (level 2-3), ICF Coaches Education Programme 
Radák Zsolt (2016): Edzésélettan, Testnevelési Egyetem, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat V. 
KARATE 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Csákvári László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Olyan felsőfokon felkészült karate sportágban járatos szakemberek 

képzése, akik a karate mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, a 

karatét mint versenysportot és mint szabadidő sportot egyaránt képesek oly 

módon átadni, hogy mindkét területen világszínvonalú tanítványokat 

neveljenek. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a  Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
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mikro-és makroökonómia célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 7-Részletekbe menően ismeri a 
testnevelés és sport/rekreáció alapvető 
szabályozását. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 7-Vezet vagy közreműködik hazai és 
kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési 
projektekben; a testkulturális területen 
belül képes stratégiai problémák 
megoldására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 7-Törekszik a problémák megoldására a 
sporttudomány területén. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
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szakterületén előforduló esetekre. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Teljes felelősséget vállal a webes 
térben kifejtett tevékenységéért, az etikai 
normákat fokozottan betartja. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Elmélet:    Kombinációs technikák 

Gyakorlat:  

- Kihon: Kombinációs technikák jelentősége, kéz és láb technikák kombinációja 

- Kata: Bassai dai, Kanku dai 

- Kumite: Jiyu ippon kumite 
 
Elmélet:   Az egyensúly megtörése: ashi barai 

Gyakorlat:  

- Kihon: ashi barai formák gyakorlása 

- Kata: Jion, Bassai sho 

- Kumite: Jiyu ippon kumite ashi barai technikákkal 

 

Elmélet: Dinamikai alaptörvények érvényesülése a karate technikák során  

Gyakorlat: 

- Kihon: Kéz és lábtechnikák, kombinációk, közelharc technikák a dinamika törvényei értelmében 

- Kata: Heian 4, Tekki 3 

- Kumite: Jiyu ippon kumite 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati bemutatás. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 
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Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 ZH, Házi dolgozatok, gyakorlati bemutatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 

bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

20. Rétségi Erzsébet Kézikönyv a testnevelés tanításához 5-8. Osztály, Dr. Németh Endre PhD. 7. fe-jezet, 

Önvédelem és küzdősportok, Dialóg Campus Kiadó 2005. 

21. Dr. Gulyás Péter: Karate, BREK Propaganda GM. Budapest, 1983. 

22. Rebicek Gerd – A Goju-Kai Karate-do elméleti és gyakorlati útmutatója – Tres Print Kft. 2005. 

23. Adámy István – Kyokushin karate – Lunarimpex Kiadó, 2009. 

24. Kurdi Gábor – Hayashi-ha Shito ryu - Vince, Budapest 2003. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

14. Dynamic Karate – M. Nakayama (Kodansha – 1986) 

15. Martial Art and Sport – Milorad V. Stricevic MD. (Svetlost Inc., NY,   USA 2002) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 5./ 
kézilabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY5 
TE-EBL-SPJ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.27. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Adorján Gábor 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat 4. /kézilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 

Gyakorlat 16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerkedjenek meg a kézilabdázók felkészítésében jelentkező 
pedagógiai és pszichológiai kérdésekkel, és kapjanak képet arról, hogy 
ezen keresztül hogyan lehet erősíteni a csapat kohéziót. Ismerjék meg a 
kézilabdázók kondicionális felkészítésére jellemző speciális módszereket, 
edzéseszközöket. Ismerkedjenek meg az edzéstervezés alapvető fázisaival 
és a minőségi edzésvezetés jellemzőivel. Legyenek képesek a kézilabda 
játékban előforduló különleges játékhelyzetekkel megoldására.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 

Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait.  
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szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 7-Törekszik a problémák megoldására a 
sporttudomány területén. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
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eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Az edzők eltérő vezetési stílusának jellemzése, 
Az alap kondicionális képességek átismétlése. 
Speciális kondicionálás a kézilabdázásban. (állóképesség fejlesztés, erőfejlesztés, gyorsaság – agilitás fejlesztés) 
Az edzők és a játékosok jellemvonásai, karakterei. A sportpszichológia szerepe, jelentősége a kézilabdázók 
felkészítésében. Az edzők pedagógiai és pszichológiai érzékének fejlesztése. 
Az egyéni és csoportterápiás módszerek jelenléte a kézilabdázók felkészítésében. 
Edzéstervezés a kézilabdázásban. Edzésterv típusok. Az edzések jellemezői, edzéstípusok. 
Periodizáció, a sportforma tervezése, optimalizálása. 
Utánpótlás csapatok felkészülésének és versenyzésének tervezése: 12-14, 15-17, 19-21 
Felnőtt csapatok felkészülésének és versenyzésének tervezése: negyed és harmad osztály, másod osztály, első osztály. 
Különleges játékhelyzetek a kézilabdázásban: emberelőnyös támadás és az emberhátrányos védekezés. (6-5 
elleni játék, 7. mezőnyjátékos alkalmazása, 7-6 elleni játék) 
Különleges játékhelyzetek a kézilabdázásban: emberhátrányos támadás és az emberelőnyös védekezés. (5-6 
elleni játék, a támadók időleges kiállításánál + mezőnyjátékos szerepeltetése: 6-6 elleni játék kapus nélkül) 
A szabaddobás. A sarokdobás. A büntető dobás. 
Kiválasztás, tehetséggondozás. Toborzók, kézilabda akadémiai felvételi  
Edzőtáborok szervezése és lebonyolítása. 
Az edzésvezetés jellemző vonásai. Az edző szakmai felkészültsége. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel.   
Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából.  
Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig.  
Gyakorlati bemutatás az előírt különleges játék szituáció oktatásából. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án 
történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív 
részvétel.   

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 10. és a 13. héten történik, az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 
Bemutatás: Egy előre meghatározott, különleges játékhelyzet 
oktatása edzésgyakorlatokkal. A bemutatás a 10. és a 13. héten 
történik, a félév elején megadott tananyagból. Javításának módja a 
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TVSZ szerint. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-
án történő aktív részvétel.   
A házi dolgozat két részből áll:  

- egy NB1-es mérkőzés megtekintése élőben és arról 
jegyzőkönyv készítése az egyik edző tevékenységéről. A 
jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, vagy egy 
hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell.  

- Egy 5 napos edzőtábor tervének elkészítése írásban egy 
adott korosztályú és minősített csapat részére.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli vagy szóbeli számonkérés és gyakorlati bemutatás. Minden 
elméleti és gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik, a végső osztályzat a részosztályzatok átlagából alakul ki.             

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Lénárt, Á. (2002): Téthelyzetben. Országos Sportegészségügyi Intézet, Bp. 148 o. 
Gyömbér, N. és mts (2012): Fejben dől el. Noran Libro KFT. Bp. 313 o. 
Gyömbér N. - Kovács K. - Ruzits É. (2016): Gyereklélek sportcipőben. Noran Libro KFT. Bp. 376 o. 
Fekete B. (2008): A kézilabdázás taktikája. TF. Bp. 242 o. 
Dubecz, J. (2009): Általános edzéselmélet és módszertan. Rectus Kft. Bp. 274 o. 
Marczinka Z. (2014): Kézilabdázás. Kék Európa Stúdió Bt. Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libri.hu/szerzok/gyomber_noemi.html
https://www.libri.hu/szerzok/kovacs_krisztina_123818.html
https://www.libri.hu/szerzok/ruzits_eva.html
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 5. / 
kosárlabda 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY5 

TE-EBL-SPJ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Balogh Judit 

Oktató neve:  Zsoldos András 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4. / kosárlabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a kosárlabdázók felkészítésének, edzésének 
elméleti hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak 
képessé az önálló rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, 
edzésvezetésre és értékelésre. Legyenek tisztában a technikai és taktikai 
lehetőségekkel, a nemzetközi szint követelményeivel; a megszerzett tudást 
a gyakorlatban képesek legyenek alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
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módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 U18 korosztály sajátosságai, képzési terve. 

 Edzői feladatok a korosztályban 

 Egyéni képzés posztok szerint 

 Gyakorlat- és edzéstervezés a korosztály képzési anyagára 
Támadó technikai elemek: 

 egyéb ziccerdobásfajták (floater, egylábas ziccer, kivárásos ziccer) 

 tempódobás egyéb formái Védő technikai elemek: 
Védő technikai elemek: 

 posztok szerinti védőfeladatok 

 mismatch védése 
Támadó taktikai elemek: 

 mélységi játék 

 letámadó zóna elleni játék 

 átmeneti játék 

 vegyes védekezés elleni játék 

 labdás 2:2 háromszögeléssel 

 mismatch kihasználása 

 speciális helyzetek (feldobás, büntető, bedobások) 
Védő taktikai elemek: 

 2:2 egyéb védési formái (terelés, tolás), hármas váltás 

 segítés a mismatch-re 

 taktikai fault 
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 zóna letámadás félpályán és egész pályán 

 vegyes védekezés 
Kondicionális képességfejlesztés a korosztályban 

 erőfejlesztés speciális eszközökkel (funkcionális tréning) 

 erő-állóképesség fejlesztése 

 gyorserő fejlesztés 

 gyorsasági állóképesség fejlesztése  
Koordinációs képességfejlesztés a korosztályban 

 frekvencianövelés 

 dinamikus egyensúly fejlesztése 

 proprioceptív tréning 

 agility 

 láb-kéz-törzs kapcsolatának fejlesztése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése. Gyakorlattervezés, gyakorlatvezetés. 
Házi dolgozat: a korosztály képzési anyagához kapcsolódó idegen nyelvű szakcikk összefoglalása magyar 
nyelven. 
Videóanyag készítés: a korosztály képzési anyagához kapcsolódó idegen nyelvű Coach Clinic előadás 
kiválasztása, összevágása, bemutatása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozatmegírása a 13. héten történik, az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 75%-án, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig.  
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy a félévi teljesítmény alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 
Basketball for young players. FIBA, 2000 (a magyar változat kiadás alatt) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 5./ 
Labdarúgás 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY5 

TE-EBL-SPJ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Labdarúgó Szakcsoport - LCS 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Prukner László 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ Labdarúgás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A leendő edzők ismerjék meg a labdarúgók felkészítésének, edzésének elméleti 
hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak képessé az önálló 
rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, edzésvezetésre és értékelésre. 
Legyenek tisztában a technikai és taktikai lehetőségekkel, a nemzetközi szint 
követelményeivel; a megszerzett tudást a gyakorlatban képesek legyenek 
alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
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rugalmassága, formálhatósága) módjait.  

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
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információforrásokat. munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
A tehetség fogalma, az elsődleges és másodlagos kiválasztás időszaka és problémái. 
 Az egyéni fejlesztés korosztályos lehetőségei, módszertana.  A labdarúgásban az átmenet kérdései-problémái az ifjúsági 
kórból a felnőtt futballba.  
Éves edzésterv, tervezése. Képességfejlesztések ciklusos tervezése. 
Alapszintű mérkőzés stratégia-taktika kialakításának kérdései, mérkőzés közbeni problémamegoldó gondolkodás 
lehetőségei 
Mérkőzés analízis alapjai. 
Videó elemzés lehetőségei, feltárandó területek az utánpótlásban 
Teljesítmény diagnosztika szerepe a teljesítményfokozásban utánpótlás korosztályoknál 

Nyári, téli felkészülés sajátosságai a képzésben 

Bajnokságra való felkészülés, versenyeztetés, játékszervezés módszertani kérdései. 

Komplex kombinált motoros képességfejlesztés, szinten tartás gyakorlatai 

Technika, taktika, kondíció komplex egysége, megjelenése az utánpótlásképzésben, versenyeztetésben. 

EGOK - Csapatmenedzselés helyes arányának kialakítása és ezek megoldásai, esettanulmányok  

Aktuális világversenyek tapasztalatai, újdonságai, következmények 

Szakdolgozat témainak megbeszélése 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 - Óra látogatás (80%), 

 - órai jegyzet készítése,  

 - 2 házi dolgozat megírása, 

 - edzés és mérkőzés látogatás igazolása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Aláírás megszerzése, ZH megírása legalább elégséges szinten 

(60%) 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aláírás feltétele: Óra látogatás (80%), jegyzetkészítés, bemutatás. 

2 házi dolgozat megírása, edzés és mérkőzés látogatás igazolása 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 

után 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Tóth János – ifj. Tóth János: /2016/ Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei  

Dr. Németh Zsolt: /2015/ A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai  

Bicskei Bertalan:/1997/ Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése 2000 Aréna 

MLSZ: A labdarúgás játékszabályai 

MLSZ - UEFA képzés „c‖,  licence könyvek,munkafüzetek 

MLSZ –UEFA képzés „ B-A licence könyvek munkafüzetek 

  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Ajánlott irodalom:  

Benedek E.-Pálfai J. (1978): 600 Labdarúgó edzésjáték.  

Hargitay Gy. (1975): A korszerű kapusjáték Sport, Bp. 170 o. 

Tóth J - Pári S: (2009) UEFA ’B’ és ’A’ képzési –szakmai ismeretanyag 

Szalai L. (1998): Gyermeklabdarúgás I.- II Góliát-Mc-Donald’s FC. 84o. és 103o 

Horst Wein FUNINNO. 

Boh József A futball egy nagy játék I-II 

Dr. Németh Zsolt: /20156/A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai 

Dr Mezey György: / 1988/ Élvonalbeli labdarúgók felkészítése Sport Bp. 

Youtube szakmai videók 

 Lénárt Ágota Fejben dől el 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat V. Kódja: TE-EBL-LOV-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.22 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Protzner Anna 

Oktató neve: Dr. Protzner Anna, Zupán Péter, Balog Orsolya, Szilágyi Réka, Száz Petra 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A pedagógiai szemlélet és felelősség formálása, ismeretek nyújtása a 
nevelés történetének és elméletének köréből, pedagógiai készségek 
alakítása, külön tekintettel a lovasoktatással kapcsolatban. 
A lovasedzők hatékony munkájához nélkülözhetetlen fejlődés- és 
neveléslélektani, valamint sportpszichológiai alapismeretek elsajátítása. A 
lovas sportok pszichológiájának megismerése. 
Valamint ismereteket szerezzenek a ló és lovas együttmozgásának 
funkcionális és biomechanikai szempontok alapján történő elemzéséhez. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 

Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
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rugalmassága, formálhatósága) emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

alapelveket.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, 
tanításának és alkalmazásának 
módszereit. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportban, illetve a 
sportágban jellemző baleset-
megelőzési és elsősegély-nyújtási 
alapvető szabályokat és eljárásokat. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti 
kultúrával való összefüggéseit, 
fejlesztési módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő 
tevékenységre, melyet 
folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, 
egészségtudományi, illetve 
gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a 
testkultúra módszereinek 
alkalmazására, és alkalmazza azok 
törvényszerűségeit. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, saját 
erejétől függően próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 

 Értéknek tekinti a sportot, az 
egészséges életmódot és 
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magyar és idegen nyelven. életminőséget, valamint rendelkezik 
az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített 
erkölcsi értékeket, fontosnak tartja 
a személyiség- és közösségfejlesztő 
funkcióit, és munkája során kiemelt 
jelentőséget tulajdonít a pedagógiai 
normák betartatásának. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, kezdeményezi azt 
magyar és idegen nyelven. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív 
együttműködés kialakítására 
törekszik a testkulturális területen 
működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során 
tudatosan képviseli azon 
módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja 
más tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Minden esetben a fair play 
szellemében és értékeit közvetítve 
tevékenykedik, magatartásával 
mintát ad teljes környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Lovasedzés pedagógiai-pszichológiai módszerei (E+Gy 6 óra)  
2. Lovasedzés pedagógiai-pszichológiai módszerei (E+Gy 6 óra)  
3. Lovaglás Mozgástana (E+Gy 6 óra)  
4. Lovaglás Mozgástana (E+Gy 6 óra) 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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13. Félévi követelmények 
Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 

14. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának következménye: 
Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

15. Megengedett hiányzás mértéke:  
Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: max. 25% 

16. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, következményei: 
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. 

17. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

18. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának 
módja és ideje: 
Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó konzultáció alkalmával az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 
vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó 
konzultáció alkalmával az oktató által meghatározott, a félév elején 
közzétett tananyagból és módon. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Sárközy Tamás: Magyar Sportjog,   2015, HVG-Orac kiadó kft. 

 C. Hess – W. Hölzel, E. Meyners – C. Elsner – A. Müller Kaler – M. Putz – B. Ashbahs – A. Tack: 

Edzéselmélet, 1997, Mezőgazda Kiadó 

 1. Gombocz J. – Trencsényi L. (2007.): Változatok a pedagógiára. Okker Kiadó, Budapest 

 Bábosik I. (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest 

 Gombocz J. (2004): A mentálhigiénés képzettségű pedagógus. Embertárs, 3. 196-207. 
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 Rigler E.: Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai. rész: Alapfogalmak. A terhelés. Jegyzet az 

iskolarendszeren kívüli sportszakemberképző tanfolyamok részére Bp. 1993. 89. p. 

 Derzsy B.- Fábián Gy. - Ozsváth K. - Rigler. E. - Zsidegh M.: Tematikus ábragyűjtemény az edzéselmélet 

tanulmányozásához. TFTI Tanfolyami jegyzet, Bp. 1980. 160. p. 

 Atkinson et al.: Pszichológia. Budapest: Osiris, több kiadás. 

 Kállai J. Varga J. & Oláh A. (2007). Egészségpszichológia a gyakorlatban. Budapest: Medicina. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Gordon, T.: T.E.T. (A tanári hatékonyság fejlesztése). Gondolat Kiadó, Budapest, 1991. 

 Bernáth L. & Révész Gy. (1998). A pszichológia alapjai. Budapest: Tertia. 

 N. Kollár Katalin – Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, 2004. 

 Vajda Zsuzsanna – Kósa Éva: Neveléslélektan. Osiris, 2005. 

 Gyömbér Noémi et al.: Fejben dől el. Noran Libro, 2012. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági Elmélet és Gyakorlat V. 
Műkorcsolya, Jégtánc, Szinkronkorcsolya  

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.okt 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Gór-Sebestyén Júlia 

Előtanulmányi feltételek: Sportági Elmélet és Gyakorlat IV., amely a képzés során tantárgyfelvétellel 

először a képzés 4. félévében kerül meghirdetésre. 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya oktatási tartalmával. képzési és 

követelményrendszerével olyan felkészültség biztosítása, amely képessé 

teszi a szakedzőt versenyzők felkészítésére utánpótlás korosztálytól a felnőtt 

életkorig. A műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya mozgásanyagának 

leíró, kvalitatív elemzése. Oktatás módszertani ismeretek és az ismeretek 

alkalmazása. Előkészítő, rávezető gyakorlatok alkalmazása, szerkesztése és 

gyakorlatban történő végrehajtása.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a testnevelés 
általános folyamatait, rendszereit, valamint 
ezek felépítését, működését. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a sportolók 
egészségvédelmének maximálisan alárendel.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció szabályozási 
környezetével, a szabályozás folyamatával. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és bármely 
életkorban használt speciális kritériumairól. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres fizikai 
aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció menedzsment 
területén szervezési és vezetési feladatokat old 
meg. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, terhelhetőségének, 
erőnlétének a fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési rendellenességek 
megelőzésére, illetve rehabilitációjára. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, edzés, 
testnevelés, étrend-összeállítás és életmód-
tanácsadás területén), interdiszciplináris 
megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Felismeri a testkulturális terület speciális 
problémáit, kiválasztja és helyesen alkalmazza 
a megfelelő sporttudományi kritériumoknak 
megfelelő adat- és információ-felvételi, elemző 
és kiértékelési módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének több 
irányú elmélyítésére, megszilárdítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája során, 
különös tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport összefüggésben 
állnak, legjobb tudása szerint törekszik 
pozitívan befolyásolni ezeket az 
összefüggéseket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a 
vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 
testnevelés és sport/rekreáció társadalmi 
szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében és 
értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja 
más tudományágak módszertani sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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 7-Teljes felelősséget vállal a webes térben 
kifejtett tevékenységéért, az etikai normákat 
fokozottan betartja. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és terjeszti 
a testnevelés és sport/fizikai aktivitás, 
rekreáció társadalmi szerepét, fontosságát. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 
 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. 

Edzéstervezés legfontosabb definíciói 

Edzéstervezés alapelvei 

A felkészítés gyakorlati megvalósítása- Edzéstervezés lépcsői 

(Állapotelemzés, célformálás, periodizálás, Edzéstartam és edzésterhelés dinamikájának meghatározása) 

Periodizáció célja és szakaszai 

Alkalmazkodási folyamat alapegységei 

Kulcsfontosságú edzésváltozók 

Formaidőzítés szempontjai 

Serdülőkori periodizció (LTAD) 

Terhelés periodizáció (Terjedelem és Intenzitás) az éves ciklusra 

Pszichikai felkészülés éves terve 

A helyreállítódás és a fáradtság menedzselése 

Iskolai elfoglaltság, alkalmazott kiegészítő eljárások 

 

2.  

Éves edzésterv 10 lépéses megoldása ( Éves edzésterv elkészítése) 

Periodizáció és a LTAD 

Periodizáció összetevői 

Mezociklusok, Mikrociklusok 

Edzés - foglalalkozások, egységek 

Az éves edzésterv 10 lépéses megközelítése és végrehajtása 

Az éves edzésterv gyakorlati megvalósítása 

Sablon alapján az éves edzésterv elkészítése több csúcspontra 

Várható eredményesség kalkuláció 

3. 

A dopping lényege (káros hatásai), az edző felelőssége a doppingellenes törekvések érvényesítése terén 

Doppingal kapcsolatos jogszabályok, tudnivalók ismertetése (betartása, betartatása) 

A sérülések megelőzése, rehabilitáció 

Balesetek, sérülések a jégen- Megelőzésük 

4. 

A verseny (Balyi István gondolatai szerint) 

Versenyzés és az LTAD 

Edzés és versenyarány megértése 

Versenyzőtípusok, Optimális versenyeztetés 

Teljesítmény: Mentális összetevők, felkészülés 

Versenyszervezés legfontosabb összetevői 

Versenyzőtípusok, Optimális versenyeztetés 

Teljesítmény: Mentális összetevők, felkészülés 

Versenyszervezés legfontosabb összetevői 

  

  

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 20 óra 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

Aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

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) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 

félév elejétől a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Írásbeli felmérő, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Balyi István (2016.02.13): Serdülőkori periodizáció- Testnevelési Egyetem előadás  

Fernando Naclerio, Jeremy Moody, Mark Chapman: Applied Periodizition: a methodological Approach _ (Journal of Human 

Sport) 

Géczi G., Balyi i., (2016): A Hosszú-távú sportolófejlesztési Program szükségszerűsége a magyar sportban. A Testnevelési 

egyetem Közleménye, Budapest (Utánpótlássport jellegzetességei 2016 április) 

 Sáfár Sándor: Az edzéstervezés alapjai (Magyar Edzők Társasága és a Testnevelési Egyetem továbbképzésének szerkeztett 

előadása 

 Dr. Balyi István_Telegdi Attila (2017.06.23-24.):   Edzői továbbképzés előadás 

 Balyi I.Richard Way:The  Role of Monitoring Growth in Long Term Athelete Development 

 Vincze Virgil: Tervszerű felkészítés - Táblázatos és grafikus edzéstervezés  

 Karen MacNeill: Mental Fitness (Canadian Sport for Life) 

 Charles H. Samuels, Brent N. Alexander: Sleep, Recovary Human Performance (Canadian Sport for Life)  

 Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan 

 Radák Zsolt: Edzésélettan 2.0  

AJÁNLOTT IRODALOM 

Aktuális szakcikkek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat V.   
ÖKÖLVÍVÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  id. Balzsay Károly  Dr. Kovács László  ifj. Balzsay Károly 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült szakemberek kibocsátása, akik az ökölvívó sport 
mozgásanyagát képesek magas szinten oktatni az óvodáskortól a világklasszis 
versenyzők szintjéig bezárólag. A tantárgy keretében a résztvevők közvetlen 
kapcsolatba kerülnek az ökölvívás küzdelmi játékrendszerének változatos 
technikai és taktikai alapelemeivel. Megismerésük lehetőséget adhat arra, hogy 
baleset mentesen  és szakszerűen gyakoroljuk a sportág mozgásanyagát. Az 
ökölvívás mozgás anyagát főleg szabadidős, sportközi foglalkozások 
sporttáborozásokon, de a mindennapi életben sikerrel használhatják. 
Bevezetés az ökölvívás  a harci küzdelem – támadás a védekezés a kontratámadás 
- sajátos pszichés helyzetének megismerésébe, az ökölvívás gyakorlati 
mozgásanyagába. A tantárgy keretében a résztvevők közvetlen kapcsolatba 
kerülnek az ökölvívás küzdelmi játékrendszerének változatos technikai és taktikai 
alapelemeivel.  
Megismerésük lehetőséget adhat arra, hogy baleset mentesen  és szakszerűen 
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gyakoroljuk a sportág mozgásanyagát. Az ökölvívás mozgás anyagát főleg 
szabadidős, sportközi foglalkozások sporttáborozásokon, de a mindennapi 
életben sikerrel használhatják. 
A gyakorlati foglalkozásokon a hallgatók elsajátítják a ökölvívás mozgásanyagának 
technikáját, oktatását, az edzésgyakorlatokat valamint az edzőtermi eszközök 
célszerű alkalmazását. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 
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Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, 
problémák feltárása illetve megoldása 
érdekében szakmai segítséget kérjen és 
elfogadjon. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Haladó technikák 
Európai stílusok, módszerek 
ökölvívó alapállása 
lábmunka 
támadások 
védekezési módok 
cselek  
edzéstervek elemzése 
mentális felkészülés 
 általános taktika  
verseny alatti tevékenység  
Haladó technikák 
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Oroszország és volt tagállamok  stílusok, módszerek 
ökölvívó alapállása 
lábmunka 
támadások 
védekezési módok 
cselek  
edzéstervek elemzése 
mentális felkészülés 
 általános taktika  
verseny alatti tevékenység  
Haladó technikák 

Amerikai- Dél Amerikai  stílusok, módszerek 

ökölvívó alapállása 

lábmunka 

támadások 

védekezési módok 

cselek  

edzéstervek elemzése 

mentális felkészülés 

 általános taktika  

verseny alatti tevékenység  

Haladó technikák 
Kubai stílusok, módszerek 
ökölvívó alapállása 
lábmunka 
támadások 
védekezési módok 
cselek  
edzéstervek elemzése 
mentális felkészülés 
 általános taktika  
verseny alatti tevékenység  
       A FOGLALKOZÁS GYAKORLATI FELADATAI. 
Végrehajtásának módja: 

 ütés álló helyzetben 

 ütés előre illetve hátra lépéssel könnyű mozgásban 

 ütés oldalra lépéssel könnyű mozgásban 
Ütéskombinációk 

 elülső kézzel egyenes ütés fejre – hátsó kezes egyenes fejre 

 első kezes egyenes ütés testre – hátsó kezes ütés a fejre 

 első kezes horog fejre – hátsó kezes rövid egyenes ütés a fejre 

 elülső kéz egyenes ütés a fejre – első kezes egyenes ütés fejre – hátsó kezes 
       egyenes ütés fejre 

 első kezes egyenes ütés fejre – hátsó kezes egyenes ütés fejre – első kezes 
       egyenes ütés fejre 

 első kezes egyenes ütés a fejre – hátsó kezes egyenes ütés a testre – elsőkezes 
egyenes ütés a fejre 

 elsőkezes egyenes ütés a fejre – hátsó kezes egyenes ütés a fejre – elsőkezes 

       horog a fejre 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati bemutatás. 
 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

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) 

 Ellenőrző dolgozat és gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős 
konzultációs héten. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 
bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy/kollokvium 
 
 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Énekes Á.- Dobránszky I.: Ökölvívás (Sport, Budapest, 1966.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás II. (Tankönyvkiadó, Budapest,1977.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás  (Tankönyvkiadó, Budapest,1972.). 

 Énekes-Dobránszky: Ökölvívás (Sport; Budapest, 1966). 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC I. Menet ( Budapest 2011) 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC II.Menet ( Budapest 2013) 

 id. Balzsay-Dr.Kovács Ökölvívó ABC III.Menet  

 Szakcikkgyűjtemény ( Budapest 2014) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Fiedler H.: Boxsport;  (Sportverlag, Berlin, 1976.). 

 Fövényi J. Papp R. Fogyókúrás-könyv (Medicina, Budapest. 1988.). 

 Frenkl R. Fizikai erőnlét és táplálkozás In: Barna M. (szerk.)  Táplálkozás, diéta. (Medicina Könyvkiadó Rt., 
Budapest, 1996.). 

 Füzesy Zoltán: Balegyenes, jobbhorog (Sport; Budapest, 1967.) 

 Ogurenkov J.:  A korszerű ökölvívás (Sport, Budapest, 1969.). 

 Perelman MI-Gradopolov KV.: Az ökölvívás taktikája (Sport, Budapest, 1954.) 

 The Roads of BOXING (General Editor: Dimitris Loukas; Municipality of Peristeri; Athens, 2004). 

 Kasia boddy a Boksz Története ( Alexandra 2010) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  SPORTÁGI ELMÉLET ÉS 

GYAKORLAT V.  ÖTTUSA 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.27 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Kovács Gábor (úszás) 

Balaska Zsolt (lovaglás) 
Előtanulmányi feltételek: SPORTÁGI ELMÉLET ÉS GYAKORLAT IV 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Az öttusa mint egységes sportág és szakágainak elmélet és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. Egyéni és csoportos foglalkozások megtartása. Az 

öttusaversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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rehabilitációs folyam 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
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nyelveken közérthető legyen. és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Megismerni az úszás oktatásának majd edzésének folyamatát az életkori sajátosságok tükrében.  

Megfelelő ismeretek szerzése az öttusalovaglás oktatásához, edzéséhez. 

Öttusaúszás és annak specialitása. 

Öttusalovaglás és annak sajátosságai. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 



727 
 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, 1 ZH (teszt) legalább 60%-os eredménnyel történő 

megírása; szóbeli számonkérés és bemutatás megfelelő szintű 

teljesítése, a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 

maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Ellenőrző dolgozat és gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős 

konzultációs hétig. 

 Levelező munkarendben: max. 25% a megengedett hiányzás 

mértéke. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

5. Dr.Tóth Ákos - Úszás Technika, Budapest 1998. Magyar Testnevelési Egyetem 

6. Dr.Tóth Ákos, Dr.Sós Csaba, Egressy János - Úszás edzésmódszertan, Budapest 2007. Semmelweis 

Egyetem Testnevelési és Sporttudományi kar 

7. Új Öttusa Jegyzet (készülőben) 

8. Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I. kötet (Szerkesztette: Dr. Hecker Walter, Mezőgazdasági és 

Élelmezésügyi Minisztérium Információs Központja, 1986.) 

9. Lovasiskola (Szerző: Pam és Lionel Dunning, Egyetemi Kiadó, 1992. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

16. James E. Counsilman - A versenyúszás kézikönyve, Budapest 1982. Sport Kiadó 

17. A lovaglás titkai - összpontosított lovaglás (Szerző: Sally Swift, Lloyd Média Kiadó Kft, 1985.) 

18. Lovasakadémia 8. Cavaletti: Díjlovaglás, díjugratás (Szerző: Ingrid Klimke - Reiner Klimke, 

Mezőgazda Kiadó, 2001.) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat V. MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Ritmikus gimnasztika Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.29. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Adorjánné Olajos Andrea, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV.  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik: 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  
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keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
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sajátosságait, eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

13. K. hét: Buzogány szertechnikai elemcsoportok, azok oktatásmódszertana és hibajavítása.  

            A buzogány versenyszabályai 

14. K. hét: Szalag szertechnikai elemcsoportok, azok oktatásmódszertana és hibajavítása.  

            A szalag versenyszabályai 

15. K. hét: Táplálkozás jelentősége az RG sportágban. Táplálkozási zavarok.  

16. K. hét: Tánc stílusok, táncos lépés sorozatok tervezése, stílusjegyek. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
 

Írásbeli házi feladatok időben történő leadása. 

 

13. 20 gyakorlatból álló buzogány bemelegítő gyakorlat tervezése rajzírással.  

14. 20 gyakorlatból álló szalag bemelegítő gyakorlat tervezése rajzírással.  

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80%-os részvétel az órákon. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 
1,5 perces buzogány gyakorlat tervezése és bemutatása a megadott 

elemcsoportokkal.  

1,5 perces szalag gyakorlat tervezése és bemutatása a megadott 

elemcsoportokkal.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

80%-os részvétel az órákon. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Szécsényiné F. I. (1986) RSG Mozgás, szépség, harmónia 

Szécsényiné F. I. (2007) Ritmikus gimnasztika 

 
http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 P. Röthig (1967) Ritmus és mozgás 

Dienes V. (1998) Orkesztika- Mozdulatrendszer 

Szécsényi J. (1992) Stretching 

Darvas G. (1975) A zene anatómiája 

Lemhényiné Tass O. (2007) A tudatos mozgás művészete   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 5. / 
röplabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY5  
TE-EBL-SPJ-SEGY5  

Tantárgy kreditértéke:   6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Jókay Zoltán, Molnár István 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./röplabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Összes óraszám:   Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

  Gyakorlat 16  

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A taktikai elemek oktatásának iskolai sportköri és egyesületi 

feldolgozásának megismertetése.  

Általános és speciális kondicionális képességek fejlesztése röplabdázásban. 

Edzésvezetési gyakorlat 

Edzéstervezés 

Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

  7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

  Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

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

  6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

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

  7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

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

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit.  

  7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 



734 
 

Edzéstervezés alapjai- Elmélet 

Edzéstervezés – Elmélet 

A taktika oktatásának módszertana különböző korosztályokban I.  A nyitás taktikájának oktatása – Gyakorlat 

A taktika oktatásának módszertana különböző korosztályokban I.  A nyitásfogadás taktikájának oktatása – 

Gyakorlat 

A taktika oktatásának módszertana különböző korosztályokban I.  A feladás taktikájának oktatása – Gyakorlat 

Számítógépes mérkőzéselemzés I. – Elmélet 

Számítógépes mérkőzéselemzés II.- Gyakorlat 

Edzéstervezés, edzés vezetés alapjai, bemelegítés – Elmélet 

Csapatgyakorlatok III. – Gyakorlat 

Edzésvezetési gyakorlat I. – Gyakorlat 

Edzésvezetési gyakorlat II. – Gyakorlat 

Edzésvezetési gyakorlat III. – Gyakorlat 

Edzésvezetési gyakorlat IV. - Gyakorlat 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív 
részvétel.   Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt taktikai elemekből. A ZH és a bemutatás a 10. és a 13. héten történik a félév 
elején megadott tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő 
jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.   

Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt 
taktikai elemekből. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az 
órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.  A házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig.  
A házi dolgozat két részből áll:  

- egy NB1-es mérkőzés megtekintése élőben és arról 
jegyzőkönyv készítése egy kiválasztott csapat által alkalmazott 
rendezett és/vagy rendezetlen védelem elleni támadó taktika 
jellemzéséről. A jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, 
vagy az edző vagy egy hivatalos személy aláírásával 
hitelesíteni kell.  

- Egy minimum NB1-es mérkőzés felvételről történő 
megtekintése és elemzése a támadó taktikai elemek 
előfordulásáról és sikerességéről.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

19. Félévi követelmények 
Aláírás megszerzése, gyakorlati vizsga, az edzéseken 
történő aktív részvétel, a hospitálás alatt készített 
edzésvázlatok leadás, a saját edzéstervek elkészítése és 
leadása, edzésvezetések, elemzés leadása. 

 
20. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának 

következménye: 
Az előírt 40 óra teljesítése, a hospitálási napló bemutatása, 
az edzéstervek és az elemzés leadása. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
Gyakorlati vizsga teljesítése edzésvezetésből. 
 

21. Megengedett hiányzás mértéke:  
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 

22. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának 
szabályai, következményei: 
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 
gyakorlati vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése vagy 
megtagadása nem lehetséges. 
 

23. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 

24. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának módja és 
ideje: 

          A beadandókat a 13.(nappali tagozat), 4. (levelező tagozat) 
hétig kell a szaktanárhoz    
          eljuttatni, az edzésvezetéseket a vizsgaidőszak végéig kell 
végrehajtani 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  

Garamvölgyi M.: A röplabdázás technikája és taktikája. 1996 

Rigler E. - Koltai M.: Gyakorlatgyűjtemény a röplabda iskolai oktatásához. 2001 

Kiss L. - Porubszky L. - Tarnawa F.: Röplabdázás. 1981 

Röplabdázás - Játék - és versenyszabályok   2015. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 V.Hancik - J.Belaj - I.Macura - L.Horsky: Röplabdaedzés utánpótláskorú és felnőtt csapatok részére. 1990 

Rigler E. – Koltai M.  Röplabdázók felmérő és felkészítő eljárásai. 2005 

Röplabdázás szöveggyűjtemény. I. köt. 2002. 

Röplabdázás szöveggyűjtemény. II. köt. 2004. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat V. 
SAKK 

Kódja: TE-EBL-SDK-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Horváth József 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Középjátéktípusok (zárt centrumos állások, aláaknázott centrumállások, kis centrumos állások, sündisznóállás, 
nyilvánvaló pontgyengeségek, centrumfölényes állások, izolált gyalogos állások, típusállások dupla 
gyaloggal,kialakulatlan centrumhelyzetű állások, erős centrummező birtoklásával kapcsolatos típusállások, nyílt 
centrumállások,Benoni-típusú középjátékállások, Maróczy-típusú középjátékállások, Vezeér/nimzo/bogoindiai 
sündisznóállások, Sárkány, illetve angol típusállások, amelyek a g2, illetve ag7-futó erején alapulnak, Vezérgyalog típusű 
állások,egyéb középjátékállások) 
Az átmenetek (átmenet a megnyitásból a középjátékba, átmenet a középjátékból a végjátékba, a lebonyolítás, a 
nehéztisztek cseréje, a megnyitás és a végjáték összefüggései, átmenetek egyik megnyitásból a másikba, átmenetek 
állástípusok között), 
Az előny érvényesítése (az előny fajtái és viszonyuk egymáshoz, az előny megőrzése, az anyagi előny részleges, vagy 
teljes visszaadása, a kockázatvállalás, a biztonság elve, az előny elolvadása, az előnyös állások lélektani vonatkozásai), 
A játék hátrányos állásban (kis hátrány, nagy hátrány, vesztett állás, a legnagyobb nehézség elve, az állás kavarása, 
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technikai jellegű menekülések, a hátrányos állások lélektani vonatkozásai) 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

3 házi dolgozat, szóbeli beszámoló 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
3 házi dolgozat elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

órákon való részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli beszámoló 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Mauricio Flores Rios: Chess Strategy: Middlegame Strategy Mastery 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
Alekszandr Alekszandrovics Kotov: A sakkozó gondolkodásának titkai 
Polgár Judit: A királynők játéka 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat V. 
(Sportlövészet) 

Kódja: TE-EBL-PSZ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:   6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. (Sportlövészet) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  Válassza ki a félévet. Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A biztonságos puskás és pisztolyos lövészet alapjainak elsajátítása, iskolai 

és szabadidős sportlövő programok biztonságos és szakszerű levezetése. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

  7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 

 Ismeri a pszichomotorikus képességek és 
készségek fejlesztéséhez a testnevelés, 
illetve a sport célorientált 
eszközrendszerét  
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módjait. 

  7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

  Ismeri a mozgástanítás során a motoros 
tanulást elősegítő eljárásokat 

  7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi integrációt 
elősegítő funkcióját (nemek, 
károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Ismeri a mozgáshibák jellemzőit, azok 
kijavításának módszereit 

  7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

  Ismeri az ízület- és gerincvédelem 
elméletét és gyakorlatát 

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

  7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

  Alkalmas a köznevelésben és a 
felsőoktatásban testnevelés óra pontos, 
színvonalas tervezésére, vezetésére, 
ezeken a foglalkozásokon 
egészségmegőrzésre, 
egészségfejlesztésre 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

  Alkalmas felzárkóztató és 
tehetséggondozó programok 
szervezésére, vezetésére 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Alkalmas testnevelési és 
sporttanfolyamok, sporttáborok, 
sportköri foglalkozások, turisztikai 
programok szervezésére és vezetésére 

  Válasszon az alábbiak közül.   Alkalmas a testnevelés és sport 
tényeinek, folyamatainak tudományos 
megismerésére, az összefüggések 
interpretálására 

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

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Törekszik az életkori, egyéni és csoport 
sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, 
interaktivitást, differenciálást elősegítő 
tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 
alkalmazására. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Törekszik a tanulók tanórai, tanórán 
kívüli és iskolán kívüli tevékenységének 
összehangolására, az egész életen át 
tartó tanulással kapcsolatos pozitív 
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attitűdök kialakítására. 

  7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

  Kész részt vállalni a szaktárggyal 
kapcsolatos fejlesztési, innovációs 
tevékenységben.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Figyelemmel kíséri saját 
tevékenységének másokra gyakorolt 
hatását, s reflektív módon törekszik 
tevékenységének javítására, szakmai 
felkészültségének folyamatos 
fejlesztésére.  

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

  7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Képes az iskolai és iskolán kívüli sportköri 
tevékenységekhez tartozó játék-, 
sportfoglalkozások szervezésére, 
levezetésére, különös tekintettel az olyan 
kreatív foglalkozásokra, ahol a 
közösségben végrehajtandó feladatok 
dominálnak.   

  7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  A tanult mozgáskészleteket kreatívan 
használja, eredeti mozgásokat, 
mozgásfolyamatokat, játékokat alkot. 

  7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

  Olyan szakmai módszertani 
felkészültséggel rendelkezik, amely a 
gyengébb testi-lelki adottságú diákok 
számára is vonzóvá teszik a testnevelés és 
az iskola sportéletet, sikerélménnyel 
szolgálnak nekik.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Nyitott az új és bevált nemzetközi, 
elsősorban európai módszertan, illetve 
gyakorlat iránt, hogy hivatása gyakorlása 
során megfeleljen az új 
követelményeknek, kihívásoknak. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Fegyverismeret (a sportlövészetben használt fegyverek csoportosítása különböző szempontok alapján); 

Előadás 

 A ballisztika alapjai, a lövészet törvényszerűségei; Előadás 

 A légfegyverek működési elve, a légfegyverek karbantartása; Előadás + Gyakorlat 

 A fűzfegyverek működési elve; Előadás 

 A tűzfegyverek karbantartása, a lőszerek csoportosítása; Előadás 

 A nyílt-, zárt- és optikai irányzékok; Előadás + gyakorlat 

 Magyarországi fegyvertörvény, a sportlövészetre vonatkozó részletei, a fegyver szabályos szállítása; 

Előadás 

 Lőtér kialakítása iskolai körülmények között; Előadás 

 A lőtér és lövészet dokumentációja; Előadás 

 A lőlapmozgatógépek, értékelőrendszerek ismerete és karbantartása; Előadás + gyakorlat 
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 Lőtérlátogatás; Gyakorlat 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel kötelező, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező 
Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az írásbeli dolgozat legalább elégségesre való teljesítése. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órákon való részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írácbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 K.V. Toropov (1961), Hogyan építsunk lőteret; 

 Havay Sándor – Nádori László: A puskás sportlövészet módszertana; 

 Havay Sándor – Nádori László: A sportlövészet módszertana; 

 Havay Sándor – Nádori László: Lövészsport az általános iskolában; 

 Szabó László – Samu László: Fegyver- és lőismeret 

 Dr. Lénárt Ágota (2000), Az optoelektronikai lövészet elmélete és gyakorlati módszertana c. doktori 

értekezés; 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 5. 

Tájfutás 

Kódja:  TE-EBL-RRC-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Dosek Ágoston és meghívott specialisták  

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A szabadidős versenysport és az élsport területén edzői tevékenységet 

vállaló szakemberek korszerű szemléletének megalapozása (ismeretek), 

az egészségmegőrzést és a hatékony felkészítési eljárásokat egyaránt 

figyelembe vevő edzői-nevelői képességek és készségek fejlesztése. 

Jártasság kialakítása a szakma igényes folytatására. A tudományos 

eredmények kreatív felhasználására képes, magas szintű eredményeket 

hozó edzők képzése, akik versenyzőik hosszútávú edzésprogramját 

alakítják és kiemelkedő csúcsteljesítményeinek elérését is képesek 

elősegíteni. 

Kondicionális képességek és azok megjelenése a tájékozódási sportokban.  

Alkalmazás szintű edzői képességek alakítása a kondicionálásban, illetve a 

taktikus viselkedés kialakításával az élversenyzésben. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 
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 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

E 1  kondicionális képességek fejlesztése 1.    erő  

 

        Személyiségtípusok, lélektani alkat, kreativitás, kitartó és megújuló képesség, 

             kudarctűrés, motivációs bázis, szociális érzékenység,  

             konfliktusok kezelése, feloldása (ld. kiemelkedő tehetségek személyiségi gondjai),  

 (lásd még pszichológiai és pedagógiai megközelítések)  

   

E 2  kondicionális képességek fejlesztése 2.        állóképesség,  

                   a képességek összetettsége, kiegészítő eljárások alkalmazása a sportágban,  

                   a megfelelő szellemi-fizikai összhang kialakítása,  

 

E 3 kondicionális képességek fejlesztése 3.  

                                                                                gyorsaság,  

                                                                                koordináció,  

                                                                                hajlékonyság,  

  A futás és a tájékozódás összhangjának megteremtése, biztonság és/vagy kockáztatás 
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E 4     Taktika a tájfutásban 

 Egyéni versenyzés taktikája: rekordtaktika, helyezés taktika  

eredményre, teljesítményre törekvés 

tereptípus taktika:erdő, park, város, 

versenytípus taktika: rövidtáv, hosszútáv  

 Csapatversenyek taktikája: váltó és csapatversenyek,  

 Éjszakai versenyzés taktikája 

 Ellenfél – taktika 

GY 1     Logikus gondolkodás, hatékony döntési képesség, tájékozódási rutin – panelekből, 

              kreatív feladatmegoldó képesség, (pl. trükkös páros követő gyakorlatok)  

 

Koncentrálóképesség (legfontosabb az élmezőnyben):  

a tájfutás összetett feladatainak összhangja magas szinten,  

tartós, összpontosított és megosztott figyelem  (figyelem elterelők) 

GY 2     Mentális feladatokkal kombinált edzés, 

                        a gyorsaság és a mozgáskoordináció edzése 

GY 3      Mentális feladatokkal kombinált futóedzés,  

                        az állóképesség edzése 

GY 4      Az erő edzése tájfutóknál  (terepen/ teremben)  

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben. 
A tájékozódási gyakorlatok sikeres teljesítése.  

aláírás megszerzése,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerinti aktív részvétel, szükség esetén egyéni konzultációs pótlás.  
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy  

szóbeli vizsga a kondíció fejlesztés sportági sajátosságaiból a 

gyakorlati foglalkozások keretében.  
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  

Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan, 

(ŐM Sportszakállamtitkárság, 2009.) javított változata 

 

Gombkötő Péter: A tájékozódási versenyzés technikája és taktikája (2. kiadás, 2010) 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/99/dokkategoria_id/26 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Dr. Radák Zsolt: Edzésélettan, magánkiadás 2016, Budapest 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/99/dokkategoria_id/26
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 5./ 
tenisz 

Kódja:  TE-TBN-SPJ-SEGY5 
TE-TBL-SPJ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Nemes Gábor 

Oktató neve:  Nemes Gábor, Dékány Marcell 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ tenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az alapképzés (BA) célja olyan edzők képzése, akik a gyakorlati  
irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány  
elméleti alapismereteit és alapvető módszereit is. A gyakorlatorientáltság és a 
sportszakmai készségek révén képesek – a sport sajátos eszközrendszerének 
alkalmazásával – a pszicho motoros képességek fejlesztésére, a sportági technikák 
és taktikák pontos, precíz elsajátítására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A koordinációs és kondicionális képességek fejlesztésének alapjai – elmélet. 
A tenisz káros mellékhatásai, a sérülések megelőzésének jelentősége – elmélet. 
A koordinációs képességek fejlesztése – elmélet. 
Játékok, gyakorlatok a koordinációs képességek fejlesztésére az életkori sajátosságok figyelembe vételével – 
gyakorlat. 
A gyorsaság fejlesztése – elmélet. 
Játékok, gyakorlatok a gyorsaság fejlesztésére az életkori sajátosságok figyelembe vételével – gyakorlat. 

2. Az erő fejlesztése – elmélet. 
Játékok, gyakorlatok az erő fejlesztésére az életkori sajátosságok figyelembe vételével – gyakorlat. 
Az állóképesség fejlesztése – elmélet. 
Játékok, gyakorlatok az állóképesség fejlesztésére az életkori sajátosságok figyelembe vételével – gyakorlat. 
Az ízületi mozgékonyság fejlesztése, annak hatása a technikai végrehajtásra. A streching elméleti alapjai – 
elmélet. 
A lazaság, hajlékonyság fejlesztése, streching gyakorlatok az életkori sajátosságok figyelembe vételével – 
gyakorlat. 

3. A regeneráció szerepe, regenerációs eljárások teniszversenyzők számára – elmélet-gyakorlat. 
 A cardio tenisz alapjai, szerepe a versenyzők képzésében – elmélet-gyakorlat. 
 Az integrált edzés jelentősége. A képességfejlesztés lehetőségei a tenisz edzéseken – gyakorlat. 
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4. Az edző, mint csapatkapitány. Az edzői tevékenység a versenyek és mérkőzések alatt. A „coaching” jelentősége  
– elmélet. 

 Mérkőzés megfigyelés és elemzés a teniszben. A mérkőzés megfigyelésének módszerei, lehetőségei. A mérkőzés     
jegyzőkönyvek értékelése, a statisztikai adatok értelmezése – elmélet-gyakorlat. 
Edzésvezetési gyakorlat I – gyakorlat. 

 Edzésvezetési gyakorlat II – gyakorlat. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Gáspár B. (1992): Tenisztippek.  
Gáspár B. (1989): 100 edzés-gyakorlat teniszezőknek. Jegyzet. 202. 
Halmos I. (1992): Tenisz – Budapest: P&L. 256. 
Jákfalvi B. (1985): Teniszezés – Budapest: Sport. 319. 
Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest  
Van der Meer, D., DeHart, K. (1988): Több mint 100, profik által alkalmazott tenisz-gyakorlat nemzetközi könyve – 
Budapest: Fiesta-Trivium. 288. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Antoun, R. (2013): Tenisz okosan – GABO  
Applewhaite, C. (2005): Tenisz haladóknak  – GABO 
Bollettieri, N. (2010): A tenisz nagykönyve – Ekren, Budapest 
Bucher, W. (2013): 1002 Tenisz játék és gyakorlat – Dialóg Campus, Budapest 
Rich, S. (2007): A tenisz kézikönyve – Aréna 2000, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat V. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Szalma László 

Oktató neve:  Bogárdi István, Vargha Viola 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Felsőfokon felkészült testépítő és fitness szakemberek képzése, akik a testépítés 
és fitness mozgásanyagát a tömegsporti edzőtermi foglalkozásain képesek 
szakszerűen oktatni, a testépítés és fitness versenysport területén világszínvonalú 
versenyzőket nevelni. A mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, 
neveléséhez, a sportegyesületi munkához, a sportág elméleti műveléséhez 
rendelkeznek szükséges gyakorlati és szaktudományi ismeretekkel. Jártasság 
szintjén ismerjék, és legyenek képesek a gyakorlatban is végrehajtani a testépítés 
– fitness technikáinak mozgásanyagát. 
Ismerik, és tudják a testépítő – fitness sportágak gyakorlati és elméleti 
ismeretanyagát, képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának 
továbbfejlesztésére. 
Magas szintű elméleti ismereteik vannak a testépítés – fitness mozgásanyagába 
tartozó gyakorlatok anatómiai, biomechanikai, élettani és táplálkozástudományi 
alapjait is. 
A testépítés és fitness sportág perszonál tréning területének magas szintű 
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ismerete, elsajátítása, oktatása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a megállapítására 
alkalmas legújabb műszereket, 
módszereket és eljárásokat. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 
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Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Személyes példamutatásával elősegíti 
környezete sportolással kapcsolatos 
pozitív szemléletmódjának alakítását. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Az edzések fő részei sportáganként. 
Edzésprogramok összeállításának általános szempontjai. Nem és kortényezők a sportágak felkészülésében. 
Különböző testalkati típusú sportolók edzése. 
Sportági kiválasztás, utánpótlás nevelés kérdései testépítés és fitness sportágban. Magyar Testépítő és Fitness 
Szakszövetségen belüli sportágtípusok versenyeinek felsorolás-szerű ismertetése.  
A versenygyakorlatok technikáinak jellemzése, meghatározása, izomfejlesztő hatásuk. Sportágak versenyire való 
felkészülés és a versenyeken való részvétel. A versenypszichológia. A versenyrészvétel, utazás versenyekre. 
-Versenyzés napjai.  
 Részletes anatómia a testépítés és fitness szempontjait figyelembe véve: Csípő izomzatának részletes anatómiai, 
valamint funkcionális elsajátítása, gyakorlatokban való részvétele, célkitűzések szerinti alakítása. Alap-, és izolációs 
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gyakorlat anyaga. Edzéstervek, a tervezés szempontjai, céljai. Azedzéstervezés szakaszai. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, a házi dolgozat határidőre történő leadása, izomcsoport 
edzéstervének elkészítése, és edzőtermi bemutatása, magas szintű elsajátítása.  
Egy sportági versenyen való közreműködés versenyzőként vagy szervezőként, TRX elsajátítása, annak céljai, feladata, 
sportági beépítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ 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) 

 Írásbeli házi dolgozatok, óraközi kérdések, minden K hétre beszámolók 
írása az aktuális tananyagról, Foglalkozásokon végrehajtott gyakorlatok 
edzőtermi folyamatos alkalmazása, szabályos végrehajtásának 
begyakorlása 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órai munkákon való aktív részvétel, a TVSZ szerint. 
A házi dolgozatok leadása, és elfogadása. 
Az előírt versenyeken való aktív részvétel, és beszámoló előre kiadott 
szempontok szerinti készítése, elfogadása. 
Aláírás megtagadása a félévi követelmények teljesítésének hiánya.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Az utolsó K-héten leadott anyag elsajátításáról beszámoló dolgozat írása. 
A gyakorlati órákon a kérdezett gyakorlat hibátlan bemutatása. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bogárdi István: A test izomzatának edzése (2014, 2016) Bogger Kft. 
 Anatómia 3D program 
 Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I. kötet, (2005) SE-TSK, Bp. 
Testépítés és fitness sport versenyszabályzata.  
Jay Dawes: TRX kézikönyve  
Jegyzetek. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

https://www.book24.hu/szerzo/jay-dawes
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 Arnold Schwarzenegger: A testépítés nagy enciklopédiája (Alexander Kiadó, 1999.) 
Joe Weider: A testépítés bibliája (Alexandria Kiadó, 1998.) 
Szakfolyóiratok, versenyszabályzat, MTFSZ alapító okirat 
Frederic Delavier: Sportanatómia, (2014) Semmelweis kiadó 
Frederic Delavier: Sportanatómia nőknek (2014) Semmelweis kiadó 
Tihanyi András: Teljesítményfokozó sporttáplálkozás (Budapest 2012)  
Balogh Boglárka: A Testépítés és fitnesz sportág bemutatása, nemzetközi versenyrendszerének részletezése, 
kategóriák ismertetése (2019) Testnevelési Egyetem, Szakdolgozat 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:    MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 5. 

Női-Férfi torna 

Kódja: TE-EBN-TOR-SEGY5 
TE-EBL-TOR-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna, Bordán Csaba, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   

Olyan szakmai ismeretek megszerzése, amelyben:  

- hivatástudattal rendelkezve, felelősséget éreznek tanítványaik testi 

épségért és személyiségük fejlődésért; 

- ismerik a fejlődő gyermek és a felnőtt emberi szervezet struktúráját 

és működésének alapvető törvényeit; 

ismerik a személyiség alakulásában és alakításában közrejátszó 

pszichológiai és pedagógiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
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rugalmassága, formálhatósága) rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 7-Törekszik arra, hogy a szakmai 
anyagokra vonatkozó szóbeli és írásbeli 
kommunikációja közérthető legyen. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
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dimenziói mentén) környezetének.  

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Talaj történet, koreográfia készítés szempontjai a női és férfi tornában. Nyújtó történet férfi torna anyag. 

Talaj akrobatikus basic elemek technika – oktatásmódszertan a női és férfi tornában. 

Talaj akrobatikus basic elemek technika – oktatásmódszertan a női és férfi tornában. 

Vidéki – Budapesti klubokban edzéslátogatás a megadott szakmai szempontok szerint. Aktuális világversenyek 

kiértékelése. Gyakorlati feladatok bemutatása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Ellenőrző dolgozat és a gyakorlati bemutatás, a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon. 

Két összetevőből áll: elméleti 50% (ZH megírása) + gyakorlati 50% 

(technika, oktatásmódszertan a megadott szempontrendszer szerint) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; a gyakorlati 

anyag bemutatása; a feltételek nem teljesítése az aláírás 

megtagadását vonja maga után. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Hamar P. (1995): Az akrobatikus ugrások fejlődési tendenciái. Kalokagathia, 1. 88-93.  

Hamar P. (1996): Hogyan tovább tornasport? Mester-edző, 3. 7-12.  

Hamar P. (1997): Az olasz testnevelési rendszer és a tornasport. Testnevelés- és sporttudomány, 1. 42-46.  

Hamar P., Kalmár Zs. (2005): A magyar női torna helyzete a 2004. évi Amszterdami Európa Bajnokság eredményeinek 

tükrében. Magyar Edző, 1. 14-17.  

Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G. (2000) Torna 1X1, Budapest Hamza István. 

I. Cuk-I. Karácsony-: Rings (2002) Ljubljana MOTESZ Ljubljanai Egyetem. 

Kalmár Zs., Hamar P. (2002): Egy sportpályafutást döntően befolyásoló tornaelem. Magyar Edző, 2. 29-32.  

Kalmár Zs., Nagykáldi Cs., Balazsi R., Munkácsi I., Soós I., Toth L., Hamar P. (2014): Comparative Analysis of the 

Results of Performance Strategies Tests between British and Hungarian Female Gymnasts. Cognition, Brain, Behavior. 

An Interdisciplinary Journal. Volume XVIII, No. 4 (December), 335-347. p. 

Kalmár, Zs. (2007): Nemzetközi sportszakember képzés a tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p.  

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 A DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők (Olimpiai Játékok, VB-k, EB-k). 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat V. -
úszás 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr.  habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Sós Csaba, dr. Tóth Ákos, Dr. Egressy János, Szájer Péter, Nagy Nikoletta 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. -úszás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az úszás sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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 Az úszás biológiája I.  E    

Utánpótláskorú úszók edzéstervezése.  E   

Ismétlések. E Az úszók szárazföldi felkészítése (gimnasztika, erőfejlesztés életkorok szerint)    

Nemek, korok szerinti különbségek úszás szempontjából.  E    

 Interjú készítés VB érmes edzővel GY 

Az úszók edzésének fejlődéstörténete GY – Házi feladat 

Korosztályos úszók szárazföldi felkészítésének elméleti alapjai  GY Házi Feladat : gimnasztika és erőfejlesztés 

Utánpótláskorú úszók edzéstervezése GY – Házi feladat 

Ismétlések E 

Zárthelyi dolgozat  ZH    

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 4. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Á.(2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Csaba L., Sós Cs., Tóth Á. (2000): Úszás Szöveggyűjtemény II. Bp. Obender & Co Studio Kft., Print 17 Kft. Nyomda 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat V. - 
vitorlázás 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019 10. 16. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:    Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Sigmond András, Cserép Csongor, Brencsan Dávid, Böröcz Bence, Dr. Lacza 
Gyöngyvér,  

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat – IV. Vitorlázás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A vitorlás versenyzők elméleti tudásának fejlesztéséhez, és személyiségük 
sportági elvárásoknak megfelelő átalakításához szükséges edzői kompetenciák 
megszerzése. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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rehabilitációs folyam 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

 7-Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés 
specialitásait, a prevenció, integráció, 
inklúzió, habilitáció és rehabilitáció 
kérdéseit. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 7-Törekszik a problémák megoldására a 
sporttudomány területén. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett egészségről, 
és álláspontját modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti.  

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A pszichés ráhangolódás gyakorlatai a futamokat megelőző időszakban  E. 
A futamok tapasztalatának és érzelmi hatásának kezelési technikái  E.  
Relaxációs technikák alkalmazása a versenyvitorlázás aktív, és pihenő időszakaiban   E. 
A memória fejleszthetősége, a verseny tapasztalatok kezelésében.   E. 
A verseny helyzetek megfigyelési, analizáló, és döntést hozó folyamatainak kezelési technikái   E. 
A Páros versenyzés, egy – egy ellen taktikai alapjai 
A pálya versenyzés mezőny, és szél taktikája,  - a támadás - védekezés taktikai alap helyzete cirkálásban, bőszélben 
Csapat versenyzés formája, taktikai helyzetei, edzés módszertana 
A hosszú távú versenyek stratégiai meteotaktikai, lélektani ismérvei 
Vitorlás versenyek rendezésének módszertana, a verseny vezető feladatai, felelőssége 
A versen szabályok elméleti és gyakorlati oktatásának módszertana 
A vitorlázás mint sporttevékenység tervezhetősége, és bizonytalansági faktorai az időjárás függvényében 
A tervezett , és kiszámíthatatlan szabadidő eltöltésre való aktív felkészülés vitorlás versenyzők program tervezésénél 
Ifjúsági korú vitorlás versenyzők szabadidős program ajánlata 
Sport játékok gyakorlat anyaga, vezetés módszertana 
Kiegészítő sportágak alkalmazása vitorlás versenyzők szabadidő programjában 
A versenyek  közbeni holt időszakok korosztály szerinti szabadidő tervezése 
A vitorlás edző, mint animátor: gyakorlat választás, vezetés módszertan 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

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) 

  
Ellenőrző dolgozat a 7. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 
Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH 
legalább 60 % - os eredménnyel történő megírása. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Cserép Csongor: A versenyvitorlázás lélektana     MVSZ szakjegyzet 
World Sailing:  Vitorlázás Versenyszabályok (2017 – 2021) 
Brencsán Dávid:  Verseny rendezési formák a vitorlázásban     MVSZ szakjegyzet 
DR Lacza Gyöngyvér:  Játék módszertan vitorlázás szabadidős foglalkozásaihoz    MVSZ szakjegyzet 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 DR Lénárt Ágota:  Miden a fejben dől el 
Sport Játékok módszertana 
World Sailing: The case book  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat V.     

VÍVÁS 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-09 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Szepesi László (kardvívás), dr. Salamon Gábor Párbajtőrvívás, Szlovenszky 
István (tőrvívás) 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV.   

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a sportágra jellemző technikai, taktikai, 
kondicionális képzés és az edzésfolyamatok tervezésének, kivitelezésének és 
ellenőrzésének módszereit a gyakorlatban is megismerjék és elsajátítsák.  Az 
oktatás célja, a vívó technika elsajátítása – ezen keresztül a vívás oktatásának 
elsajátítása. Egyéni iskola és csoportos foglakozások megtartása. A 
vívóversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
A hallgatók a jártasság szintjén legyenek képesek végrehajtani:    
A tanult akciók megfelelő technikai színvonalon történő bemutatását és oktatását 
elsősorban (társsal, illetve saját tanítvánnyal) iskolaadás formájában, mindhárom 
fegyvernemben; Versenylátogatás. Gyakorlati zsűri vizsga. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
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munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

VÍVÁSELMÉLET 3 FEGYVERNEM: A vívómester szerepe a páros-társas gyakorlás anyagának összeállításában és 
irányításában. A leckeadás formai és tartalmi vonatkozásai. 
TŐRVÍVÁS: A csel fogalma, fajtái. cselriposztok. A cselek hárítása. Dobott-szúró támadások, dobott-szúró riposztok. A 
dobott-szúrások hárítása. 
KARDVÍVÁS: Cseltámadások, cselriposztok. Az egyes és kettőscselek. Ismétlő támadások. Rimesszák. 
PÁRBAJTŐRVÍVÁS: Egyszerű és körző, egyenes és kettős cseltámadások. Vegyes cselek. Megismételt támadások, 
ismétlő közbetámadások.  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, szóbeli és gyakorlati (bemutató) vizsga.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 
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Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással.       

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, saját és a másik fegyvernemben való versenyzés; (a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után) 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 
Szepesi László (2007): Vívástanulás csoportban. Dialóg Campus, Pécs, 2007, 110p.  
Gerevich – Szepesi L. (1979): Korszerű kardvívás (Sport, 1979) 
Tomanóczy–Gellért (1942): A vívás kézikönyve (Budapest, 1942) 
Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp. 284 p.  
Ozoray (Schenker) Z (1958): A modern magyar kardvívás (Sport: 1958.)  
Bay B-Rerrich B -Tilli E. (1953): Tőr és Párbajtőrvívás (Budapest, 1953)   
Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. első, ill. 1977.)                                                
Beke Z. – Polgár J. (1962): A kardvívás módszertana. (Sport, Bp. 1962) 
Lukovich I. (1968): Tőrvívás (Sport, 1968) 
Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás (Sport, 1965)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

FIE-MVSZ (2016): A vívás versenyszabályai, 

Duronelly R.–Lukovich (1975): Vívás. A segédedzői tanfolyam gyakorlati táborának szakmai segédanyaga (BTSH Okt. 

csoport 1975) 

Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G: Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó)   

Lukovich I–Mecseki A. (1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája (Sport,1967) 

Kogler Aladár: A győzelemhez vezető út pszichológiája. MOB, 2016, 190p.  

Tanulmányi és segédanyagok: 
Szepesi László szerk. (2006): Út a dobogóra: Vívó oktatófilm: Kard -, tőr - párbajtőrvívás, MTV-TF, 2006. 85 perc; 

Szepesi László: Foglalkoztatási formák: Alapozástól az Olimpiáig DVD 

Szepesi László (2016): 5 kardiskola kezdő vívók iskolagyakorlatai, DVD 

Szepesi László (2016): Felnőtt- haladó vívó kardiskolája, DVD.  

Pézsa Tibor 2006): Edzőtovábbképzés, video 

Szabó M - Szabó Cs. (1992): Szúrópárna gyakorlatok szerepe a vívásoktatásban TF Videostúdió 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat V. – 
vízilabda 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY5 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Kemény Dénes, Kásás Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. – vízilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az vízilabda sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása 
szakedzői szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

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

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

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

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Önállóan 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) 

Lövés technikájának oktatása. E 
Kapás és lóbás lövés gyakorlása álló helyzetben és mozgásban. GY 
Kapusedzés, sorozatlövések kapusoknak. GY 
Lőfal használata a lövés technikájának javítására, álló és mozgó helyzetben. GY 
Különböző lövő gyakorlatok a védő zavaró kíséretével. GY 
Lövéselemzés, hibajavítás. GY 
Ellenőrzés, szóbeli beszámoló. E 
Utánpótlás edző specializáció, szülő és játékos problémák kezelése. E 
Utánpótlás korú játékosok terhelhetősége. GY 
Játék megkedveltetésének fortélyai. GY 
Adott korosztálynak megfelelő követelmények. GY 
Ismétlés, problémák megbeszélése. E 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 



774 
 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Rajki Béla – Gallov Rezső: Korszerű vízilabdázás 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Testnevelési Egyetem könyvtárában, a témában fellelhető korábbi diplomamunkák. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Edzéselmélet és módszertan I.  Kódja: TE-EBN-EMK-EEM1 
TE-EBL-EMK-EEM1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve: Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve: Dr. Bartha Csaba és Dr. Sáfár Sándor 

Előtanulmányi feltételek: Élettan 2 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy legfőbb célja, hogy általános és sportág-specifikusan rávilágítson a 
hallgató saját sportágra jellemző kondicionális és koordinációs képességek 
globális rendszerére. Cél továbbá, hogy a hallgatók elsajátítsák a modern, 
élsporthoz és utánpótlás sporthoz köthető szakirodalmakban publikált sportág-
specifikus edzésmetodikák elméleti és gyakorlati alkalmazhatóságát. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
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képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

kapcsolatrendszerét. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 
élethosszig tartó, valamint az élet 
egészére kiterjedő tanulásra való törekvés 
személyiségjegyévé vált. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A sporttudomány, és az edzéselmélet tudomány jellege. 

 Az edzéselmélet helye a testnevelés- és sporttudomány rendszerében, történeti alakulása.  

 A stresszhelyzet kialakulása, kialakítása és az alkalmazkodás folyamata. 

 Az edzettség, terhelés és teljesítmény, kondicionális állapot fogalma, és összetevői. 

 Az edzésfolyamat pszichés meghatározottsága. Az edzettség kialakulásának hosszú távú folyamata. 

 Terhelési összetevők. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 Az edzés jellemzői. 

 A fáradás szakaszai, fajtái, túledzés, határterhelés. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 Túledzés folyamatrendszere. 

 Pozitív edzéseszközök, edzést kiegészítő eljárások rendszere I. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 Pozitív edzéseszközök, edzést kiegészítő eljárások rendszere II. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 Negatív edzéseszközök, edzést kiegészítő eljárások rendszere. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 A személyiség testnevelés és sportvonatkozású képesség-készség komplexe. A humán szervezet fejlődése a 
születéskor megnyilvánuló kezdeti mozgásától a sportszakmailag értelmezett ügyességig, a cselekvésen és a 
tevékenységen át. A kondicionális képességek rendszere és kölcsönviszonya. A technika, taktika értelmezése. 
Koordinációs képességek rendszere, a mozgás szerkezete. 

 A személyiség testnevelés és sportvonatkozású képesség-készség komplexe. A sportolás folyamatában kiemelt 
jelentőséggel bíró affektív-emocionális szféra. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Ellenőrző írásbeli zárhelyik, tesztek. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: kötelező 

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) 

 • Kötelező óralátogatás az érvényes felsőoktatási törvényi szabályozás, 
illetve TF TVSZ alapján. 
• Az oktató által kijelölt szakirodalmak, szakcikkek nyomon követése. 
• Szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
• Az órákon való aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

• Kötelező óralátogatás az érvényes felsőoktatási törvényi szabályozás, 
illetve TF-TVSZ alapján. Szövetségi, válogatott igazolással maximum 50 %. 
• A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Baker JS,1 McCormick MC, Robergs RA. Interaction among Skeletal Muscle Metabolic Energy Systems during Intense 
Exercise. Journal of Nutrition and Metabolism Volume 2010, Article ID 905612, 13 pages doi:10.1155/2010/905612. 
2. Dubecz J. Általános edzéselmélet és módszertan. Budapest, 2009. 
3. Greenwood M. 2008. Aspects of Overtraining. DOI: 10.1007/978-1-59745-302-8_6. 
4. Lloyd RS, Oliver JL.  The Youth Physical Development Model: A New Approach to Long-Term Athletic Development. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Filozófia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Etika, fair play Kódja: TE-EBN-TTT-EFP 
TE-EBL-TTT-EFP 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.01. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Vermes Katalin 

Oktató neve:  Csuka Botond 

Előtanulmányi feltételek: Filozófia 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A nyugati etikai elméletek áttekintése révén a kurzus a fair play komplex 

morális fogalmát értelmezi (a sport és az emberi kapcsolatok és társadalom 

területén egyaránt), különféle definícióit mérlegeli, különös hangsúlyt 

fektetve a sport sajátos etikai dilemmáira.  

 

Az igazságosság és a méltányosság nem pusztán az etika és a politikai 

filozófia legfontosabb fogalmai közé tartoznak, de a sport alapértékeit is 

ezek képezik, ekképpen az edzői gyakorlat is nagyban függ attól, mit is 

gondolunk ezekről a fogalmakról. De mit is értünk azalatt, amikor valamire 

azt mondjuk, hogy ―igazságos‖ vagy ―fair‖? Mi alapján dönthetjük el, hogy 

egy adott szituációban mit kellene tennünk, azaz hogy mi lenne a helyes? A 

kurzus során a fair play komplex fogalmát fogjuk körbejárni (a sport és az 

emberi kapcsolatok és társadalom területén egyaránt), különféle definícióit 
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mérlegelni, a sport etikai dilemmáit megvitatni. Ahhoz azonban, hogy 

ehhez kellő fogalmi és elméleti apparátust kapjunk, a nyugati etikai 

elméletek legfontosabb igazságosság-elméleteinek áttekintésére is szükség 

van. A kurzus ezek áttekintése révén fejleszteni kívánja a hallgatók 

képességét a kritikai gondolkodásra és morális kérdésekben történő 

érvelésekre.  

 

Többek között szó lesz az egyéni szabadságjogok, a szabadság és 

egyenlőség, az önrendelkezési jog, az erkölcsi kötelességek, a társadalmi és 

disztributív igazságosság, valamint az erények és a társadalmi 

felelősségvállalás kérdéseiről. Ezt követően kifejezetten a sport etikai 

dilemmáira fókuszálunk majd, olyan kérdéseket vetve fel, mint: mi tesz egy 

versenyt igazságossá? milyen eszközökkel biztosíthatja a sport az 

esélyegyenlőséget? milyen alapon igazolhatók vagy vethetők el a 

teljesítményfokozó technikák? valóban elfogadhatatlan morálisan a 

dopping, és ha igen, miért? valóban hozzájárulhat a sport a morális erények 

és a jellem fejlődéséhez? létezhet sport fair play nélkül is? stb. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

Ismeri a testkultúra és az egészségkultúra 
alapfogalmait, fejlesztésük 
eszközrendszereit, módszereit és 
eljárásait.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az egészségtudatos életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára a 
családokban és társadalmi, egészségügyi, 
szociális, nevelési-oktatási 
intézményekbe 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja az emberi méltóságot 
és jogokat a testkulturális területen 
végzett munkája során, különös 
tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének  A testkulturális területen végzett 
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több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

munkája során tiszteletben tartja a 
szociokulturális környezethez, illetve a 
fogyatékkal élőkhöz tartozók emberi 
méltóságát és jogait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan, a hiteles szakmai forrásokra 
támaszkodva tekinti át és elemzi a 
testkultúra, illetve az egészségkultúra 
kérdéseit, és a problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett egészségről, 
és álláspontját modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Bevezetés az etikába 

2. Klasszikus és modern etikák 

3. Társadalometikák 

4. Sportetika, fair play 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás, aktív órai jelenlét. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Óralátogatás, aktív órai jelenlét 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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AJÁNLOTT IRODALOM 

- MILL, John Stuart: A szabadságról. Ford. Pap Mária, Bukarest, Kriterion, 1983. 

- KANT, Immanuel: Az erkölcs metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök 

metafizikája. Ford. Berényi Gábor, Budapest, Gondolat, 1991, 13-104. 

- ARISZTOTELÉSZ: Nikomakhoszi etika. Ford. Szabó Miklós, Budapest, Magyar Helikon, 1971, II. és V. 

fejezet. 

- FRIEDMAN, Milton: Kapitalizmus és szabadság. Budapest, Akadémiai, 1996. 19 

- RAWLS, John: Az igazságosság elmélete. Ford. Krokovay Zsolt, Budapest, Osiris, 1997. 

- MACINTYRE, Alasdair: Az erény nyomában. Budapest, Osiris, 1999. 

 

- A fair play ereje?! Tények és értékek a 21. századi sport világában. Szerk. Vermes Katalin és Farkas 

Péter, Testnevelési Egyetem, Budapest, 2017. 

- FEEZELL, Randolph: Sport, Philosophy, and Good Life. Lincoln: University of Nebraska Press, 2013. 

- LOLAND, Sigmund: „Fair Play.‖ In Routledge Handbook of the Philosophy of Sport, eds. M. McNamee 

– W. J. Morgan, Routledge, London-New York, 2015, 333-350. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Bevezetés a kutatásmódszertanba Kódja: TE-EBN-KIN-BKM 
TE-EBL-KIN-BKM 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kopper Bence 

Oktató neve:  Tóth Kata 

Előtanulmányi feltételek: Statisztika 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 
vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a tudományos kutatás fogalmával, koncepcióival, 
keretrendszerével, módszereivel, illetve a közlés; kiemelten a szakdolgozat írás 
szabályaival. A tantárgy elvégzésével a hallgatók képesek felismerni a valódi 
tudományos kutatásokat, megismerkednek az irodalomkutatás módszereivel, 
elsajátítják a tudományos kutatás tervezésének, kivitelezésének és értékelésének 
elméleti alapjait, megismerik a szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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A tudományos kutatásról általában, a tudományos kutatás alapfogalmai 
A tudományos kutatás folyamat 
A Testnevelési Egyetem tudományos élete 
Szakdolgozat formai és tartalmi követelményei 
Irodalomkutatás, scientometria 
Mintavétel 
Kvantitatív mérések elmélete és mérési gyakorlat 
Kvantitatív mérési adatok feldolgozása, közlése 
Kvalitatív módszerek (kérdőív, interjú) elmélete és kérdőívszerkesztés gyakorlat 
Kérdőíves felmérés adtainak feldolgozása, közlése 
Kutatásetika 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás és gyakorlati jegy megszerzése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 

Számonkérés formája:  Válasszon az alábbi vizsgatípusok közül. 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

3 beadandó dolgozat készítése egyénileg.  A beadandó dolgozatok 
formája fejezetekkel tagolt elektronikus szöveges dokumentum, amiben 
az alábbi formai követelményeknek kell teljesülni: APA stílus, Times New 
Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortáv. A beadandókat 
fedlappal kell ellátni, ami tartalmazza a beadandó címét, a hallgató nevét 
és NEPTUN azonosítóját. A beadandókat a határidőben megjelölt oktatási 
héten esedékes óra kezdete előtt, a toth.kata@tf.hu email címre történő 
elküldéssel kell leadni. 
 

1. beadandó: Szakdolgozati vázlat 
2. beadandó: Kvantitatív mérés módszertan és eredményközlés 
3. beadandó: Kvalitatív kérdőíves felmérés módszertan és 

eredményközlés 
 
A szakdolgozati vázlat elkészítése során elsősorban formai 
követelményeknek kell érvényesülnie, ami az alábbi szempontok szerint 
kerül értékelésre: 
 
0-59%: 
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• fejezetcímek hiányosak, hibásak 
• szövegközi hivatkozások hibásak 
• irodalomjegyzék hivatkozásai hibásak 
• ábra és táblázat jelölése és forrásának feltüntetése hiányzik vagy 
hibás 
 
60-79%: 
• fejezetek hiánytalanul megvannak, elnevezésük részben hibás 
• szövegközi hivatkozások részben hibásak 
• irodalomjegyzék nem egységes 
• irodalomjegyzék hivatkozásai részben hibásak 
• ábra és táblázat jelölése rossz helyen van, de a számozása, címe, 
forrásának megjelölése megfelelő 
 
80-100%: 
• fejezetek hiánytalanul megvannak, elnevezésük megfelelő 
• szövegközi hivatkozások megfelelőek 
• irodalomjegyzék egységes 
• irodalomjegyzék hivatkozásai megfelelőek 
• ábra és táblázat jelölése minden szempontból helyes 
 
Módszertani leírásokat a tudományos közleményekben olvasottakhoz 
hasonlóan kell elkészíteni, alfejezetekre tagolni, ennek megfelelően a 
tudományos közlések irányelveknek való megfelelés, a pontosság és a 
megfelelő nyelvezet kerül értékelésre: 
 
0-59% 
• nem tagolt alfejezetekre 
• a leírás elnagyolt 
• a nyelvezet pongyola, tudománytalan 
• az eredmények bemutatása nem átlátható 
• táblázatok és ábrák sem tartalmilag, sem formailag nem 
megfelelőek 
 
60-79% 
• hiányos vagy rosszul elnevezett alfejezetek 
• a leírás nagyjából korrekt, de helyenként pontatlanságok vannak 
benne 
• a nyelvezet összességében korrekt, de nem kellően tudományos 
• az eredmények bemutatása nagyrészt követhető 
• táblázatok és ábrák tartalmilag alapvetően megfelelők, de kisebb-
nagyobb hiányosságok észlelhetők 
 
80-100% 
• megfelelő számú és elnevezésű alfejezet van 
• a módszertan leírása pontos, a leírás alapján reprodukálható 
• nyelvezete teljes mértékben tudományosnak tekinthető 
• az eredmények bemutatása értelemszerű 
táblázatok és ábrák tartalmilag és formailag is adekvátak 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség teljesítése, a beadandók határidőn belüli 
leadása, minden beadandó dolgozat min. 60%-ot elérő értékelése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy 
 
A félévi érdemjegy a beadandó dolgozatok összegzett értékelése. Az 
értékelésbe a szakdolgozati vázlat 40%-ban, a két módszertani leírás 
egyenként 30%-ban számít bele.  
Az összesített eredmény alapján a félévi gyakorlati érdemjegy 60%-tól 
minősül elégségesnek, 70%-tól közepesnek, 80%-tól jónak és 90%-tól 
jelesnek. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Fábián Gyula és Zsideg Miklós: A testnevelési és sporttudományos kutatások módszertana.  Testnevelési Egyetem 
tankönyve. 
Tóth Kata (2018). Statisztika. Testnevelési Egyetem jegyzete. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Ács Pongrác (2015). Sporttudományos kutatások módszertana. Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs. 
Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor és Tóth János (1999): Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris 
Kiadó, Budapest. 
Ozsváth Károly és Ács Pongrác (2011). Bevezetés a sporttudományos kutatásokba. Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft, 
Pécs. 
Reiczigel Jenő, Harnos Andrea és Solymosi Norbert (2007). Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kft, Nagykovácsi. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások I. Aerobik Kódja: TE-EBL-TOR-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Katus Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   

Különböző kontinens és világversenyek értelmezése, elemzése és 

kiértékelésük. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
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kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
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személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Az aerobik kontinens és világversenyek értelmezése, elemzése és értékelési szempontok, pontozási rendszer 
kiértékelése. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 
ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 
nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli felmérő, gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F.I.G. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB-k) 
Aktuális szakcikkek. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specialitások I. Akrobatikus 
Rock’n’Roll 

Kódja: TE-EBL-TOR-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Kis Katalin 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Akrobatikus RR sportág történetének, szervezeti felépítésének megismertetése.  
Bemutatja a sportág mozgásanyagának rendszerét.  
Feltárja az Akrobatikus RR különböző oktatási szintjeit, lehetőségeit: tanfolyamok 
szervezése, versenyeztetés… stb.  
Sportág oktatásához szükséges tényezők bemutatása. 
 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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21. Konzultációs hét 
A sport története, hazai és nemzetközi úttörők szerepe.  
MTASZ felépítése. 
Oktatási szintek, lehetőségek. 
Versenyrendszerek.  
 
22. Konzultációs hét 
A sportág mozgásanyagának rendszere. 
A sportágelemek biomechanikája. 
 
23. Konzultációs hét 
Az akrobatikus RR szaknyelve és rajzírása. 
Koreográfiakészítés speciális követelményei.  
 
24. Konzultációs hét 
Tudományos vizsgálatok, eredmények, tesztek.  
Oktatáshoz szükséges intézményi és egyéb háttér.  
 
Írásbeli vizsga 
Értékelés 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
 
Témakörök: 

18. MTASZ felépítése 
19. Versenyrendszerek, szabályozások 
20. Az akrobatikus RR szaknyelve és rajzírása. 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 

óralátogatási kötelezettség. 

 A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Félévi követelmények teljesítése.  

Pótlás: TVSZ szerint 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli vizsga 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Farmosi István (2011): Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 
2. Peter Hirtz-Arturo Hotz Gudrun Ludwig (2004): Mozgáskompetenciák, egyensúlyozás. Gyakorlatok, ötletek, 

technikák. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 
3. Mády F. (1998) Egészségről táncosoknak. Planétás Kiadó, Budapest 
4. Lőrinc K. (2007) Martha Graham nyomában. Planétás Kiadó, Budapest 
5. Kovácsné BV, Járomi M. (2015) Gerincprevenciós Mozgásprogram Táncosoknak. Pécs 
6. Koltainé Balázs É, Sziliné Hangay Á. (2008): Stretching. Budapest: SE ETK, 66. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Vajda Zsuzsanna (2006): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó. 
2. Istvánfi Cs. (2006): Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség. TF, Budapest 
3. Harsányi László (2000): Edzéstudomány I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.  
4. Nádori László (2003): Edzés, versenyzés címszavakban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások 1./ 
Asztalitenisz 

Kódja: TE-EBL-SPJ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Karsai Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ asztalitenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 12 

 Elmélet  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább a vezetői 

specializációt választották ebben a tantárgyban, az asztalitenisz csapatok 

működésében jelentkező kérdéseket, problémákat dolgozzák fel. 

Az asztalitenisz sportág fejlődését befolyásoló tényezőket analizálják. Ilyen 

például a csapat összetételének kialakítása, az eltérő korosztályok 

együttműködésének specialitásai, új játékosok beépítése, külföldi 

játékosokkal történő kapcsolattartás és bánásmód. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
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rugalmassága, formálhatósága) módszereket. kapcsolatrendszerét.  

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A tehetséges fiatalok körül megteremteni az optimális munkalehetőségeket, ezeket kidolgozni, részletezni. 
A hazai és a nemzetközi menedzselés feltételeinek kialakítása és megtervezése. 
A csapatvezetői képességek kialakítása. 
Szponzor szerzés lehetőségei. 
A csapat és az egyéni játékos irányítása. 
Különbségek az irányítás végrehajtásában. 
A sportágat támogató, felszereléseket biztosító cégekkel való kapcsolattartás kialakítása. 
A szövetséggel való kapcsolattartás és különféle formái. 
A különböző korosztályok vezetésének módjai a klubokban, szövetségekben, egyesületekben. 
A játékosok kapcsolattartásának pszichológiai, pedagógiai módszereinek a kidolgozása. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Edzéslátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő leadása. 

ZH a félévi tananyagból 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az előírt óraszám 80%-án történő aktív részvétel 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 
Klublátogatás, szövetségi rendezvények, 
edzések látogatása. 

 Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 

ZH a félévi tananyagból 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, edzéslátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 ZH és egy projekt munka bemutatása prezentáció formájában, 

mely egy hazai élvonalbeli asztalitenisz csapatnál dolgozó 

vezetőedző jellemzését tartalmazza.  

- Az adatgyűjtés történhet interjúval, kérdőíves módszerrel, 

nyilatkozatok – cikkek felhasználásával. A bemutató 3 

szempontból lesz értékelve.  

- Értékelési szempontok:  
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 a ppt formai megjelenése,  

 a téma logikai felépítése és tartalma,  

 a hallgató előadás módja.  

Mindhárom szempontra külön-külön ad az oktató jegyet (1-5). A 

félévet záró végső osztályzatot a három jegy számtani közepe 

alkotja. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Wolfgang Friedrich und Frank Fürste: Tischtennis 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Különböző ország szövetségeinek szakfolyóiratai 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specializáció I. 

(atlétika) 

Kódja: TE-EBL-ATL-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   dr. Béres Sándor 

Oktató neve:  az atlétika tanszék oktatói és a Magyar Atlétika Szövetség elnöksége által 

jóváhagyott edzők-oktatók. 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. (atlétika) 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   
az edzőképzős hallgatók ismerjék meg az atlétika legfontosabb hazai és 
nemzetközi versenyrendszereit, (pl. Világ Kupa, Diamond Liga, csapat EB stb.) az 
atlétika rendezéséhez szükséges szervezési és rendezési specialitásokat, 
korosztályos magyar bajnokságokat, magyar szuper liga versenyeket, 
csapatbajnokságokat és azok lebonyolítási és felkészülési sajátosságait. Ismerjék 
meg a Magyar Atlétikai Szövetség elemző és statisztikai rendszerét az All-
Athletics-et. A Hallgatók legyenek tisztában az egyes versenyszámok tipikus 
sérüléseivel, ezek preventív megelőzésével és a rehabilitációs lehetőségek 
alkalmazásával, legyenek tisztába az IAAF és a MASZ anti-dopping szabályzatával 
és a hétköznapokban általában szedett gyógyszerek esetleges tiltott listán 
szereplő mivoltával. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
 

1. Elmélet-gyakorlat: az atlétikai versenyszámok általános és speciális versenyszabályai I.. 

 

2. Elmélet –gyakorlat: az atlétika hazai és nemzetközi versenyei, versenyrendszerei I.. 

 

3. Elmélet- gyakorlat: az atlétika versenyszámainak elemző rendszerei, statisztikai értékelő 

megoldásai, ranglista versenyei pontozásai – pontrendszerei, pontérték táblázatai I.. 

 

4. Elmélet – gyakorlat: a leggyakoribb - atlétikára jellemző - sérülések és ezek megelőzése 

és rehabilitációja, az egészséges táplálkozás és az ezt kiegészítő táplálék kiegészítők 

alkalmazási lehetőségei I.. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése). 

A félév során egy előre megadott korosztálynak, atlétikai versenytervezet 
készítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye: 

 az óra pótlása az órarészt tartó tanárral történő megbeszélés szerint. 
 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 gyakorlati jegy. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Az atlétika versenyszabályai: (2014), MASz, Bp. 

www.iaaf.org 

www.all-athletics.com 

AJÁNLOTT IRODALOM 

http://www.iaaf.org/
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 Krasovec F. – Takács L. (1998) 100 év atlétika, MASz, Bp. 

tanszéki honlap oktatási segédanyagai, 

www.masz.hu 

www. iaaf.org 

www. eaa.com 

www.all-athletics.com 

www.diamondleague.com 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások I. 

(Birkózás) 

Kódja: TE-EBL-KUZ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr.Barna Tibor, Farkas Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és módszertan 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A nemzetközi  birkózás szervezeti felépítése, működése speciális sajátosságai. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  



805 
 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hallgatók legyenek tisztában, értsék  a nemzetközi és hazai birkózó szövetség felépítésével, feladataival, 

finanszírozási rendszerével kapcsolatos feladatokat, értsék a nagyobb rendszerek összefüggéseit. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, az írásos feladatok határidőre történő 

teljesítése. 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Nappali munkarendben: max. 20%, levelező 

munkarendben: max. 25% vagy nappali munkarendben: 

min. 80%-os részvétel kötelező, levelező munkarendben: 

min. 75%-os részvétel kötelező 
Számonkérés formája:   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 

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) 

Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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1. Sterbenz T, Géczi G.: Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, Budapest 2016 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Mark H. McCormack   Amit a Harvardon sem tanítanak, avagy a józan ész iskolája 

Pallas Lap- És Könyvkiadó, 1988 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ara_Abrahamian 

Stefan Stern, Cary Cooper, A menedzsment mítoszai  Pallas Athéné 2019 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások I. Evezés Kódja: TE-EBL-USZ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: Ficsor László 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. evezés 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék a sportáguk specialitásait, legyenek képesek a gyakorlatban 
alkalmazni azokat. Világversenyek jegyzőkönyveinek értelmezése és 
kiértékelésük. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
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rugalmassága, formálhatósága) rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A világversenyek jegyzőkönyveinek értelmezése.  

 A világversenyek jegyzőkönyveinek kiértékelése. I. 

 A világversenyek jegyzőkönyveinek kiértékelése. II. 

 Összefoglaló. Ellenőrzés esszé, és írásbeli teszt formában. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, valamint egy házi 
dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben.  A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
valamint a beadandó dolgozat megírása, melyeknek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 
Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specializáció I. 
(gyorskorcsolya sportágak) 

Kódja: TE-EBL-ATL-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 201910.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Telegdi Attila 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. (gyorskorcsolya) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az edzőképzős hallgatók ismerjék meg a gyorskorcsolya és rövidpályás 

gyorskorcsolya sportágak legfontosabb hazai és nemzetközi 

versenyrendszereit Duna Kupa, Star Class, Európa Kupa, Sprint bajnokság, 

Összetett bajnokság stb. A verseny rendezéséhez szükséges szervezési és 

rendezési specialitásokat, korosztályos magyar bajnokságokat, magyar 

rendezésű klub versenyeket és azok lebonyolítási és felkészülési 

sajátosságait. A Hallgatók legyenek tisztában a sportágban előforduló 

sérülésekkel, ezek preventív megelőzésével és a rehabilitációs lehetőségek 

alkalmazásával, legyenek tisztában a MOKSZ, és az ISU  anti-dopping 

szabályzatával és a hétköznapokban általában szedett gyógyszerek esetleges 

tiltott listán szereplő mivoltával. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

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

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
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és annak megőrzéséről. munkavégzésben valósít meg. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Elmélet - gyakorlat; Éves edzésterv elkészítése élversenyzők számára: 

- Versenyek kijelölése a versenyszezonban 

- Dátumok és ciklusok meghatározása 

- Versenymodellezés és edzőtáborok kijelölése 

- Tesztek időpontjai az edzéstervben 

- Képességfejlesztés (5S) meghatározása %-os arányban az éves ciklusra 

- Erőfejlesztés meghatározása %-os arányban az éves ciklusra 

- Terhelés periodizáció (terjedelem és intenzitás) az éves ciklusra 

- Pszichikai felkészítés éves terve 

- A helyreállítódás és a fáradtság menedzselése 

- Iskolai elfoglaltság 

- Alkalmazott kiegészítő eljárások 

  Az éves edzésterv gyakorlati megvalósítása  

- Sablon alapján az éves edzésterv elkészítése több csúcspontra 

Várható eredményesség kalkulációjával a Korcsolyasport Hosszútávú Fejlesztési Programjának (KHFP) 

kialakulása, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei a 8-12 éves gyerekek gyorskorcsolya edzéseiben I. 

Elmélet – gyakorlat; ; a KHFP kialakulása, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei a 8-12 éves gyerekek 

gyorskorcsolya edzéseiben II.   

Elmélet - gyakorlat; a KHFP alkalmazott Oktatási modellek elsajátításának elméleti lehetőségei a 

gyorskorcsolya edzések alkalmával I.  

Elmélet – gyakorlat;  a KHFP alkalmazott Oktatási modellek elsajátításának gyakorlati lehetőségei a 

gyorskorcsolya edzések alkalmával II.  

 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz 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) 

 Az órákon való aktív részvétel. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órákon. Hiányzás mértéke a TVSZ szerint. 

 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon a vizsgaidőszak ideje alatt, szóbeli 

vizsga szintén a félév végén. 

 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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A short track és gyorskorcsolya sportágak versenyszabályai:  

www.isu.org 

Special Regulations and Technical Rules, Speed Skating and Short Track Speed Skating (ISU) 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specialitások I. Kódja: TE-EBL-EMK-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Sportági specialitások I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

http://www.isu.org/
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A tantárgy célja: A hallgatók legyenek tisztában a vezetőedzői munka összetevőivel illetve 
hatékonyságát növelő módszereivel. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  
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fontosságának hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Vezetői ismeretek és etika az edzői pályán - Tanítási és vezetői módszerek 

 Teljesítmény-tervezés – Fizikai felkészülés 

 Mentális felkészülés - Csapatépítés 

 Játékos kiválasztás – Mérkőzés és padmenedzsment 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  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 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 MJSZ saját belső anyagai 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: 
Sportági specialitások I. 

JUDO 
Kódja: 

TE-EBL-KUZ-
SSP1 

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit 
Készítés 
dátuma: 

2019 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése: BA Edző 

Képzés munkarendje: Levelező 
Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve: 
Dr. Németh Endre 

Horváth Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

5. félév 
Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: 

Elmélet: 
0 

Tantárgy 
jellege: 

Elmélet 
Gyakorlat: 

12 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy 
Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli 
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A tantárgy célja: 

A hallgatók gyakorlati tapasztalatot és elméleti tudást szereznek 

a judóra jellemző vezetőedzői ismeretekről. Megismerik a 

korosztályos edzői munka sajátosságait, a hazai és nemzetközi 

szövetségek felépítését, működését. Megismerkednek a 

vezetőedző munkáját, döntéseit segítő egyes területek 

tevékenységével (sportpszichológus, dietetikus szakember, 

erőnléti edző, sportorvos, masszőr, kommunikációs szakember, 

gazdasági tanácsadó). 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Ismeri a testnevelés és 
sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 7-Mélységében ismeri a mikro- és 
makroökonómia, pénzügy, számvitel, 
marketing területeit. 

 Ismeri a tehetséggondozás 
elméleteit és annak 
gyakorlati 
megvalósíthatóságának 
módjait. 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez 
kapcsolódó módszereket, 
technikákat. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, 
melyet a sportolók 
egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

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

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások 
vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes sportágfejlesztő 
tevékenységre, melyet 
folyamatosan vagy 
projektszerű 
munkavégzésben valósít 
meg. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók 
kiválasztására, magas szintű 
felkészítésére, 
versenyeztetésére. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 

 Képes a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók 
egészségének megtartása 
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központoknál. mellett. 

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

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

 Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, 
saját erejétől függően 
próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a 
gyermeki és bármely életkori 
emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális 
területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a 
saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről 
koherens egyéni álláspontot 
alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint 
alakítja környezetét.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play 
szellemében és értékeit 
közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad 
teljes környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív 
együttműködés kialakítására 
törekszik a testkulturális 
területen működő 
szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései 
során tudatosan képviseli 
azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más 
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tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az MJSz felépítése, működése.  

Az IJF és az EJU felépítése, működése. 

2. Rendezvényszervezés a judóban (verseny, edzőtábor, bemutató). 

3. Judo mint kiegészítő mozgásanyag, más sportágat űzőknek. 

4. Akadémiai-, sportiskolai rendszer működtetése a judóban. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése) 

 Óra látogatása, a TE (az évfolyamra vonatkozó) TVSZ 

szerint. 

 A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

Az aláírás megszerzésének 
feltétele, a teljesítés hiányának 
következménye 

 Óra látogatása (hiányzás évfolyamra vonatkozó TE TVSZ 

szerint). 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

o A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

46. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 

47. Galla F. – Horváth I. (1982): Judo övvizsgák Sport Bp. 

48. Nagy Gy. Ősze Attila (2002): Judo kyu vizsgák Delta Mosonmagyaróvár 94 p. 

49. Plavecz T-Bíró N. (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 

50. Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 

51. Nagy Ernő (1999) Küzdősport az iskolában. Fővárosi Önkormányzat Bp., 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Sportági specialitások I. –kajak-kenu Kódja:  TE-EBL-USZ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók ismerjék a sportáguk specialitásait, legyenek képesek a gyakorlatban 
alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Ismeri az egyéni képességek alapján a 
személyre szabott edzésprogramok 
tervezésének elveit és módszereit.  
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ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Kajak-kenu klubok felépítése, működési modellje.  
A szakmai vezető feladatai, pl. szakmai programok elkészítése. Szakosztályvezető feladatköre, vezetői tulajdonságok, 
módszerek. 
Sportágfejlesztési feladatok, hatása az Egyesületre, szakosztályra. 
Edzői csoportrendszerek bemutatása, előnyök-hátrányok ismertetése („végigvivős ill. feladásos rendszer”).  Tehetséges 
fiatalok beépítése a csoportba. Az idősebb és a fiatalabb versenyzők együttműködésének kialakítása. Egészséges 
rivalizálás a csapaton belül. 
Élsportolók, válogatott versenyzők kezelése, bánásmódja. A klub munka szakmai viszonyulása a válogatott 
programjához. 
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Tesztírás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 4. K héten az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH 
legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Szántó Csaba (2005): Canoe sprint Coaching manual (level 2-3), ICF Coaches Education Programme 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások I. KARATE Kódja: TE-EBL-KUZ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.OKTÓBER 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Csákvári László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 
vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy a karate szakos hallgatók a sportágra jellemző 

technikai-taktikai, kondicionális képzés és az edzés folyamatok 

ellenőrzésésnek módszereit a gyakorlatban megismerjék és elsajátítsák. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

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

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
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betartatásának. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Páros és csoportos küzdőjátékok alkalmazása a korosztályos képzésben. 

2. Eszközök használatának oktatás módszertana a kezdő szinttől a felnőtt korig. 

3. Technikai képzés oktatásmódszertana, különböző korosztályok részére. 

4. Taktikai képzés oktatásmódszertana, különböző korosztályok részére 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

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

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, 

gyakorlati bemutatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - 

a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 1. Dr. Gulyás Péter: Karate, BREK Propaganda GM. Budapest, 1983. 

2. Rebicek Gerd – A Goju-Kai Karate-do elméleti és gyakorlati útmutatója – Tres Print Kft. 2005. 

3. Adámy István – Kyokushin karate – Lunarimpex Kiadó, 2009. 

4. Kurdi Gábor – Hayashi-ha Shito ryu - Vince, Budapest 2003. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Martial Art and Sport – Milorad V. Stricevic MD. (Svetlost Inc., NY,  USA 2002) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások 1./ Kézilabda Kódja: TE-EBN-SPJ-SSP1 
TE-EBL-SPJ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Dr. Ökrös Csaba 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ kézilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 12 

 Elmélet  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább a vezetői 

specializációt választották, ebben a tantárgyban a felnőtt kézilabda csapatok 

működésében jelentkező kérdéseket, problémákat dolgozzák fel. Ilyen 

például a csapat összetételének kialakítása, az eltérő korosztályok 

együttműködésének specialitásai, új játékosok beépítése, külföldi 

játékosokkal történő kapcsolattartás és bánásmód. Sztárjátékosok kezelése.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

. A csapatösszetétel kialakításának szempontjai. „Scouting”. Játékos börze, átigazolások. Kapcsolattartás a játékos 
ügynökökkel, cégekkel. Szerződéskötés, tárgyalás.  
Tehetséges fiatalok beépítése a csapatba. Az idősebb és a fiatalabb játékosok együttműködésének kialakítása. 
Egészséges rivalizálás a csapaton belül.  
Külföldi játékosok szereplése a hazai csapatban. Nyelvi és beilleszkedési nehézségek. Kulturális különbségek. Eltérő 
kézilabda kultúrák összedolgozása. Magyar – külföldi ellentétek problematikája.  

A nyári felkészülés megtervezése, akadályozó és segítő tényezők. Edzésterv kidolgozása a felkészülési 

időszakra. A csapat „playbook‖-jának kialakítása. Edzőtábor célja, előnyei és hátrányai. Edzőmérkőzések, 

felkészülési tornák jelentősége. Külföldi „túrák‖. Az őszi versenyidőszak megtervezése. Az ellenfelek 

feltérképezése. Speciális taktikák kidolgozása egy bizonyos ellenfélre. A téli átmeneti időszak tervezése, 
programja. A kondicionálás és a regenerálódás módszerei, aránya, viszonya. Önképzés, házi feladat. 

Kulcsjátékosok, sztárjátékosok, kezelése, bánásmódja. A klub munka szakmai viszonyulása a válogatott 

programjához. A válogatott játékosok eltérő edzésmunkája.  

Kapcsolattartás a médiával, nyilvános szereplés, nyilatkozat, szakmai értékelés. 

Kézilabda klubok felépítése, működési modellje. A szakmai igazgató feladatai, szakmai programok elkészítése. 

Premizálás, büntetés. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő leadása. 

ZH a félévi tananyagból 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az előírt óraszám 80%-án történő aktív részvétel 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 

ZH a félévi tananyagból 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 ZH és egy projekt munka bemutatása prezentáció formájában, 

mely egy hazai élvonalbeli kézilabda csapatnál dolgozó vezetőedző 

jellemzését tartalmazza.  

- Az adatgyűjtés történhet interjúval, kérdőíves módszerrel, 
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nyilatkozatok – cikkek felhasználásával. A bemutató 3 

szempontból lesz értékelve.  

- Értékelési szempontok:  

 a ppt formai megjelenése,  

 a téma logikai felépítése és tartalma,  

 a hallgató előadás módja.  

Mindhárom szempontra külön-külön ad az oktató jegyet (1-5 közötti 

skálán). A félévet záró végső osztályzatot a három jegy számtani 

közepe alkotja. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Maurizio Mondoni (1994): Mini kosárlabda. MKOSZ, Budapest. 
FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 
Basketball for young players. FIBA, 2000 (a magyar változat kiadás alatt) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual


835 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások 1./ Kosárlabda Kódja: TE-EBN-SPJ-SSP1 
TE-EBL-SPJ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Balogh Judit 

Oktató neve:  Zsoldos András 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ kosárlabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 12 

 Elmélet  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismerik a szakvezetők, vezetőedzők, szakmai igazgatók 
munkáját és feladatait. Megtanulják a csapatépítés menetét, a stratégia 
kidolgozásának kérdéseit, az éves és az évközi ciklusok tartalmának 
összeállítását, a megismerik a teljesítményalakítás eszközeit. Gyakorlatot 
szereznek a mérkőzésre történő speciális felkészülésben, az ellenfelek 
feltérképezésében és az értékelésben. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
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élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
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környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Csapatépítés, játékosválasztás 

 Csapatstratégia kidolgozása 

 Felkészítés menete, formába hozás, formában tartás 

 Felkészítés sorozatterhelésre 

 Scouting, felkészülés a mérkőzésre, speciális stratégia kidolgozása 

 Értékelés, technológia használata 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése.  
Házi dolgozat: prezentáció készítése, bemutatása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Prezentáció elkészítése és bemutatása a félév utolsó óráján 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás: az órák minimum 75%-án történő aktív részvétel. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy a félévi teljesítmény alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR Szint: 6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások 1./ Labdarúgás Kódja:  TE-EBN-SPJ-SSP1 
TE-EBL-SPJ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Prukner László 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ labdarúgás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: (félévi lezárás)  Szóbeli 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább a vezetői 

specializációt választották, ebben a tantárgyban a labdarúgó, szakosztályok, 

akadémiák működésében jelentkező kérdéseket, problémákat dolgozzák fel. 

Ilyen például a klubok szerkezeti felépítése, személyi összetétele, az eltérő 

korosztályok együttműködésének specialitásai, a szakmai vezető 

feladatköre, edzések és versenyek tervezése, sztárjátékosok kezelése. A 

vezetői képességek, attitűdök megismerése 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 MKKR KKK 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 6- Ismeri a testnevelés és 
sport/rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, az emberi 
erőforrások alkalmazásához szükséges 
pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket, valamint az 
alapvető sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

Képességek (terület-általános  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
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és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt 
szolgáló intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, 
önkormányzatoknál, rekreációs 
központoknál, rendezvényszervezéssel 
foglalkozó szervezeteknél szervezői és 
vezetői feladatok ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a 
saját szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a 
saját szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon 
módszereket, amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más tudományágak 
módszertani sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 



841 
 

mintát ad teljes környezetének. magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 
A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A tantárgy célja, feladatai, kapcsolata az alap sportággal / A klubban dolgozó edzők felkészítse alap 
vezetői feladatok ellátására, a belső működési feltételek, lehetőségek megismerése,  a labdarúgás 
sajátosságainak megismerése, megértése  vezetői , irányítói aspektusokból 

2.  A labdarúgás fejlődését befolyásoló társadalmi, strukturális, szocializációs változások / a sportág 
helye a  a többi csapatsport  mellett, társadalmi, politikai, gazdasági hatások a labdarúgás 
fejlődésében,  

3. Labdarúgó klubok strukturális felépítése, funkcionális mátrix /Egyesületi modell, gazdasági társasági 
modell, Akadémiai modell..., szerepek, döntési mechanizmusok, szerep és feladat megosztások 

4. A labdarúgó edző, mint vezető, mint manager 
                   / vezetői szerepek,  a szerepekhez tartozó feladatok, kompetenciák, a vezető személyisége, vezetői 
attitűdök   

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a teljesítés 
hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 
meghatározottak szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után, edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy 
írásbeli vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Tóth János – ifj. Tóth János: /2016/ Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei  

Dr. Németh Zsolt: /2015/ A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai  

Bicskei Bertalan:/1997/ Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése 2000 Aréna 

MLSZ: A labdarúgás játékszabályai 

MLSZ - UEFA képzés „c‖,  licence könyvek,munkafüzetek 

MLSZ –UEFA képzés „ B-A licence könyvek munkafüzetek 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
 

 

 



842 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások 1./ 
Lovassportok 

Kódja: TE-EBL-LOV-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Protzner Anna 

Oktató neve:  - 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ lovassportok 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 12 

 Elmélet  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: - A témakör célja, hogy a hallgató folytassa szakági specializációját 
választott szakágában. Szakágához tartozó elméleti ismereteit bővítse, 
fejlessze, betekintést nyerjen a szakági versenyfelkészítés folyamataiba 
kezdő és gyermek kategóriákban 

- A félév során a hallgató betekintést nyer választott szakágának regionális 
és országos szintű versenyeinek lebonyolítási folyamataiba. 
Megismerkedik a versenyen résztvevő lovasok, edzők napirendjével, 
valamint a verseny lebonyolításáért felelős személyzet napi munkájával, 
feladataival, felelősségi köreivel. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A tehetséges fiatalok körül megteremteni az optimális munkalehetőségeket, ezeket kidolgozni, részletezni. 

 A hazai és a nemzetközi menedzselés feltételeinek kialakítása és megtervezése. 

 A csapatvezetői képességek kialakítása. 

 Szponzor szerzés lehetőségei. 

 A csapat és az egyéni játékos irányítása. 

 Különbségek az irányítás végrehajtásában. 

 A sportágat támogató, felszereléseket biztosító cégekkel való kapcsolattartás kialakítása. 

 A szövetséggel való kapcsolattartás és különféle formái. 

 A különböző korosztályok vezetésének módjai a klubokban, szövetségekben, egyesületekben. 

 A játékosok kapcsolattartásának pszichológiai, pedagógiai módszereinek a kidolgozása. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Regionális vagy országos szintű versenyen választott szakágában vezetőedző és lovasok (gyermek, ifjúsági, fiatal 
lovas) munkájának megfigyelése, írásos rögzítése. 
A versenynapon aktív részvétel, vezetőedzőnek segítségadás, a versenynap folyamatos nyomon követése. 

 Regionális vagy országos szintű versenyen segédedzői feladatok ellátása (gyermek, ifjúsági, fiatal lovas) ennek 
írásos rögzítése (pályabejárás, melegítés megtartása felügyelettel, korrekcióval). 

 Regionális vagy országos szintű versenyen választott szakágában, vezetőedző és lovasok (ifjúsági, fiatal lovas, 
felnőtt) munkájának megfigyelése, írásos rögzítése. A versenynapon aktív részvétel, vezetőedzőnek 
segítségadás, a versenynap folyamatos nyomon követése. 

 Regionális vagy országos szintű versenyen edzői feladatok ellátása (ifjúsági, fiatal lovas, felnőtt) vezetőedzői 
felügyelet és korrekció mellett, teljes versenynap/versenyhétvége menedzselése, ennek írásos rögzítése. 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az előírt óraszám 80%-án történő aktív részvétel 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 
Klublátogatás, szövetségi rendezvények, 
edzések látogatása. 

Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, versenylátogatás. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás; Versenylátogatás a feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Ellenőrző dolgozat megírása, hopsitálási naplók és írásos reflexió 
leadása az utolsó konzultáció alkalmával az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

− Reiner Klimke: A fiatal ló alapkiképzése. Budapest, 1996, Mezőgazda Kiadó 

− M. Dür – K. Miesner, S. Miesner – M. Plewa: A jól képzett ló. Budapest, 2005, Mezőgazda Kiadó 

− Endrődy Ágoston: A military ló kiképzése, Budapest, 1998, Mezőgazda Kiadó 

− Némethy Bertalan: Díjugratás a Némethy-módszerrel, Budapest, 2000, Mezőgazda Kiadó 

− terbenz és Géczi: Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, TF Budapest 2016.  
− Dobák M.-Antal Zs.: Vezetés és szervezés, Akadémia kiadó 2016. 
− Masterman G. : Strategic Sports Event Management, Routledge 2014.  

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

−  Dr. Hecker Walter: Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I., II., III., Budapest, 1985, Mezőgazdasági 

és élelmezésügyi minisztérium információs központja 

− Balassa György: A ló nevelése és idomítása, Losonc, 1901 

− Versenyszabályzatok a választott szakágban 
− Bakacsi Gy. (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK, Budapest  
− Németh Zs. (2000): Versenyszervezés. Budapest 
− Nyerges M. – Petróczi A. (1995): A sportmenedzsment alapjai. TF, Budapest 
− Parks – Quarterman (2003): Contemporary Sport Management, Human Kinetics, USA 
− Torgensen, P.E. – Weinstock, I.T. (1983): Vezetés integrált felfogásban, KJK, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások I. 
- Műkorcsolya 

Kódja: TE-EBL-TOR-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.okt 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Gór-Sebestyén Júlia 

Előtanulmányi feltételek: nincs tantárgy, amely a képzés során tantárgyfelvétellel először a képzés 

félévében kerül meghirdetésre  
Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék a sportáguk specialitásait, legyenek képesek a 

gyakorlatban alkalmazni.  

A különböző világversenyek értelmezése és kiértékelésük.  

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az emberi 
erőforrások alkalmazásához szükséges 
pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket, valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, vezetéselméleti, 
szerv 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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 6- Átlátja a sport/rekreáció és a testnevelés 
általános folyamatait, rendszereit, valamint 
ezek felépítését, működését. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és keringési 
rendszerének sport általi rehabilitációs folyam 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Részletekbe menően ismeri a testkulturális 
terület sajátos kutatási, problémaelemzési és 
megoldási módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres fizikai 
aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció menedzsment 
területén szervezési és vezetési feladatokat old 
meg. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, edzés, 
testnevelés, étrend-összeállítás és életmód-
tanácsadás területén), interdiszciplináris 
megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Képes az egészséges életmód tervezésére, 
az egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, valamint 
egészségfejlesztő, rekreációs és 
életmódprogramok gyakorlati 
megvalósítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, és 
annak megőrzéséről. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai 
fejlődését, munkáját. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport összefüggésben 
állnak, legjobb tudása szerint törekszik 
pozitívan befolyásolni ezeket az 
összefüggéseket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Minden esetben a fair play szellemében és 
értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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sajátosságait. 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és terjeszti 
a testnevelés és sport/fizikai aktivitás, 
rekreáció társadalmi szerepét, fontosságát. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 
 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. 

Műkorcsolya, Jégtánc, Szinkronkorcsolya szabályai, versenyrendszere 

ISU és MOKSZ aktuális versenyszabályok ismertetése Műkorcsolya, Jégtánc,Szinkronkorcsolya 

Világversenyek értelmezése, értékelési szempontok 

 

2. 

Műkorcsolya szakág világversenyeinek értelmezése, értékelési szempontjai 

Pontozási rendszer kiértékelése 

 

3. 

Jégtánc szakág ( női, férfi egyéni) világversenyeinek értelmezése, értékelési szempontjai 

Pontozási rendszer kiértékelése 

 

4. 

Szinkronkorcsolya szakág ( női, férfi egyéni) világversenyeinek értelmezése, értékelési szempontjai 

Pontozási rendszer kiértékelése 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 8 óra 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

Aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel,  
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

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) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 

félév elejétől a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Írásbeli felmérő, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

www.isu.org ( ISU aktuális szabályai 
 ISU General Regulations 2018 

 ISU Spec Regulationion 2018 

 ISU Communication ( aktuális) 

 www.moksz.hu (MOKSZ aktuális szabályai 

 Technical Handbook ( Singel, Ice dance, Syncronized skating  

AJÁNLOTT IRODALOM 

Aktuális szakcikkek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások I.  (Ökölvívás ) Kódja: TE-EBL-KUZ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Kovács László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy az ökölvívó szakos hallgatók a sportágra jellemző technikai-
taktikai, kondicionális képzés és az edzés folyamatok ellenőrzésesnek módszereit 
a gyakorlatban megismerjék és elsajátítsák. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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rehabilitációs folyam 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri az egészség és életmód 
fejlesztésének lehetőségeit és 
módszereit. 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Rendelkezik az emberi magatartás 
befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális készségekkel, 
valamint pedagógiai ismeretekkel. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatásához, integrálásához 
szükséges elméleteket, eszközöket, 
módszereket. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 
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ezeket az összefüggéseket. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 7-Törekszik arra, hogy a szakmai 
anyagokra vonatkozó szóbeli és írásbeli 
kommunikációja közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 
1. Laborvizsgálatok és a laborvizsgálatokat helyettesítő motorikus tesztek az ökölvívásban 
2. A felkészülés ellenőrzését biztosító monitoring rendszerek az ökölvívásban 

Kaempe/Match meeting rendszerek felhasználása a gyakorlatban. 
3. A technikai-taktikai oktatást elősegítő rávezető gyakorlatok az ökölvívó utánpótlás oktatásában 
4. Az ökölvívó utánpótlás éves felkészülésének sajátossága, versenyrendszere és gyakorlata 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: 
max. 25% vagy nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel 
kötelező, levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel 
kötelező 

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) 

 Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy/kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC I. Menet ( Budapest 2011) 

 id. Balzsay K. – Dr.Kovács L. Ökölvívó ABC III. Menet  
      Szakcikkgyűjtemény ( Budapest 2014) 

 Dr. Kovács László Az ökölvívó minimum vizsga szabályzata (2016)MÖSZ. 

 Dr. Kovács László Az ökölvívás kiválasztásának rendszere (2015) MÖSZ DOBRÁNSZKY I.-ÉNEKES Á. (1954): Az 
ökölvívó edző munkája (SportLap- és Könyvkiadó) 

 DOBRÁNSZKY I.: Az ökölvívás technikája 

 DOBRÁNSZKY I.: Az ökölvívó edzés 

 DOBRÁNSZKY I.: Az ökölvívás technikájának oktatása 

 ÉNEKES Á.-DOBRÁNSZKY I. (1961): Ökölvívás 

 GYENYISZOV (1952): Ökölvívás (Sport Lap- és Könyvkiadó) 

 HORVÁTH G.(2009) Biomechanikai ( ELTE Eötvös Kiadó Kft.) 

 K.V.GRADOPOLOV. (1957): Az ökölvívás (fordítás) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

ÁNGYÁN L. (2000): Mozgástani fogalomtár. Motio Kiadó Pécs. 123 p. 

ÁNGYÁN L. (2005): Az emberi test mozgástana. Motio Kiadó. Pécs. 220 p. 

ANNEKATHI Belorf, Anita Schmid (2002): Mozgásos tanulás (Budapest –Pécs, Dialóg Campus Kiadó) 

BALOGH L. (1962): A mozgásos ügyesség. Sport és tudomány, 5. 136-137. 

BARTON J. (2001) Biomechanika Nemzeti Tankönyvkiadó ZRT. 

BÜCHLER, R. (1962): Az emberi mozgás. Sport. Budapest. 128 p. 

ISTVÁNFI CS. (1975): Gondolatok az ügyesség elméletéhez. 

Testneveléstudomány,. 3-26. 
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ISTVÁNFI CS. (1983): A mozgásszabályozás differenciáltságának főbb 

vonásai. In: Makkár M. (szerk.): Az emberi mozgás szerveződésének és a 

sporttechnikák tanulásának időszerű kérdései. OTSH Testnevelési 

Tudományos Tanács. Budapest. 49-52. 

KARAS V. I. (1964): A mozgásszerkezetek és meghatározásuk feltételei(Teorie a Praxe Telesne Vychovy, 1., 

16 – 17. TFKI szakfordítás) 

LA FOND-MENDEZ (1959): Better Boxing (New York) 

M.I. PERELMAN-K.V.GRADOPOLOV (1954): Az ökölvívás taktikája 

(Sport Lap- és Könyvkiadó) 
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TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások I. 

(ÖTTUSA) 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Gallai István 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: Az öttusa mint egységes sportág és szakágainak elmélet és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. Egyéni és csoportos foglalkozások megtartása. Az 

öttusaversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 
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 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 



857 
 

médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Specialitások I.  U 19 és az U17-es válogatott éves felkészülési rendszere, (azonosságok-különbségek). 
Specialitások II.  U19 és az U17-es korosztály válogatási elvének megismerése 
Specialitások III.  Utánpótlás válogatott távlati céljai és zökkenőmentes átmenet feltételei a Junior majd felnőtt 
korosztályba 
Specialitások IV.  Ifi Olimpia helye és célja sportágunkba 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel a konzultációs órákon, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vizsga az utolsó levelezős konzultációs héten. 
Levelező munkarendben: max. 25% a megengedett hiányzás mértéke. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Új Öttusa Jegyzet  

2. UIPM http://www.uipmworld.org/  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
Aktuális korosztályos válogatási elvek (pentathlon.hu) 
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TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások I. Ritmikus 
gimnasztika 

Kódja: TE-EBL-TOR-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.08. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Adorjánné Olajos Andrea, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   

A különböző világversenyek értelmezése és kiértékelése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
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kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A világversenyek értelmezése, értékelési szempontok. 
2. A ritmikus gimnasztika együttes kéziszer csapat világversenyeinek értelmezése, értékelési szempontjai, 

pontozási rendszer kiértékelése I. 
3. A ritmikus gimnasztika egyéni összetett világversenyeinek értelmezése, értékelési szempontjai, 

pontozási rendszer kiértékelése II. 
4. A ritmikus gimnasztika szerenkénti döntő értelmezése a világversenyek tükrében, értékelési 

szempontjai, pontozási rendszer kiértékelése III. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
 
Aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 
ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 
nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli felmérő, gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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1. Szécsényiné F. I. (1986) RSG Mozgás, szépség, harmónia 

2. Szécsényiné F. I. (2007) Ritmikus gimnasztika 

3. P. Röthig (1967) Ritmus és mozgás 

4. Dienes V. (1998) Orkesztika- Mozdulatrendszer 

5. Szécsényi J. (1992) Stretching 

6. Darvas G. (1975) A zene anatómiája 

7. Lemhényiné Tass O. (2007) A tudatos mozgás művészete   

 

 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB- k) 
Aktuális szakcikkek. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások 1./ röplabda Kódja: TE-EBN-SPJ-SSP1 
TE-EBL-SPJ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Jókay Zoltán 

Oktató neve: Jókay Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ röplabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 12 

 Elmélet  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább a vezetői 

specializációt választották, ebben a tantárgyban a felnőtt röplabda csapatok 

működésében jelentkező kérdéseket, problémákat dolgozzák fel. Ilyen 

például a csapat összetételének kialakítása, az eltérő korosztályok 

együttműködésének specialitásai, új játékosok beépítése, külföldi 

játékosokkal történő kapcsolattartás és bánásmód. Sztárjátékosok kezelése.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

. A csapatösszetétel kialakításának szempontjai. „Scouting”. Játékos börze, átigazolások. Kapcsolattartás a játékos 
ügynökökkel, cégekkel. Szerződéskötés, tárgyalás.  
Tehetséges fiatalok beépítése a csapatba. Az idősebb és a fiatalabb játékosok együttműködésének kialakítása. 
Egészséges rivalizálás a csapaton belül.  
Külföldi játékosok szereplése a hazai csapatban. Nyelvi és beilleszkedési nehézségek. Kulturális különbségek. Eltérő 
kézilabda kultúrák összedolgozása. Magyar – külföldi ellentétek problematikája.  

A nyári felkészülés megtervezése, akadályozó és segítő tényezők. Edzésterv kidolgozása a felkészülési 

időszakra. A csapat „playbook‖-jának kialakítása. Edzőtábor célja, előnyei és hátrányai. Edzőmérkőzések, 

felkészülési tornák jelentősége. Külföldi „túrák‖. Az őszi versenyidőszak megtervezése. Az ellenfelek 

feltérképezése. Speciális taktikák kidolgozása egy bizonyos ellenfélre. A téli átmeneti időszak tervezése, 
programja. A kondicionálás és a regenerálódás módszerei, aránya, viszonya. Önképzés, házi feladat. 

Kulcsjátékosok, sztárjátékosok, kezelése, bánásmódja. A klub munka szakmai viszonyulása a válogatott 

programjához. A válogatott játékosok eltérő edzésmunkája.  

Kapcsolattartás a médiával, nyilvános szereplés, nyilatkozat, szakmai értékelés. 

Röplabda klubok felépítése, működési modellje. A szakmai igazgató feladatai, szakmai programok elkészítése. 

Premizálás, büntetés. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő leadása. 

ZH a félévi tananyagból 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az előírt óraszám 80%-án történő aktív részvétel 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 

ZH a félévi tananyagból 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 ZH és egy projekt munka bemutatása prezentáció formájában, 

mely egy hazai élvonalbeli röplabda csapatnál dolgozó vezetőedző 

jellemzését tartalmazza.  

- Az adatgyűjtés történhet interjúval, kérdőíves módszerrel, 

nyilatkozatok – cikkek felhasználásával. A bemutató 3 

szempontból lesz értékelve.  

- Értékelési szempontok:  

 a ppt formai megjelenése,  

 a téma logikai felépítése és tartalma,  

 a hallgató előadás módja.  

Mindhárom szempontra külön-külön ad az oktató jegyet (1-5 közötti 

skálán). A félévet záró végső osztályzatot a három jegy számtani 

közepe alkotja. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Garamvölgyi M.: A röplabdázás technikája és taktikája. 1996 

Rigler E. - Koltai M.: Gyakorlatgyűjtemény a röplabda iskolai oktatásához. 2001 

Kiss L. - Porubszky L. - Tarnawa F.: Röplabdázás. 1981 

Röplabdázás - Játék - és versenyszabályok   2015. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



867 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specialitások I. (sakk) Kódja: TE-EBL-SDK-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.18 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Horváth József 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A hallgató legyen képes a gyermekkori sakk oktatásának képességfejlesztési 
hatását kihasználni, a sakk szeretetét, versenyzővé válását elősegíteni. 
Megfelelően használja a sakk modern oktatási eszközöket.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Kiválóan ismeri az egyéni képességek 
fejlesztéséhez kapcsolódó módszereket, 
technikákat.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Felismeri sportágának speciális 
problémáit, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a sporttudományi 
kritériumoknak megfelelő adat- és 
információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sakk oktatása kisgyermekkorban (óvoda) + előkészítő, számítógépes játékok 
2. A sakk képességfejlesztésének hatása, sakk és matek 
3. A sakk oktatása az iskolában 
4. Sakk tanítási programok (Sakkpalota, Sakkpalánta, …) 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

3 házi feladat elkészítése, szóbeli beszámoló 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
3 házi feladat elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli beszámoló 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Chessbase 15 programok, adatbázisok 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Mark Dvoretsky Karsten Muller: Dvoretsky's Analytical Manual 
Mark Dvoretsky Artur Yusupov Jacob Aagaard: Dvoretsky's Endgame Manual 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Tájfutás,  sportági specializáció 

1. 

Kódja:  TE-EBL-RRC-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sós Csaba 

Oktató neve: Meghívott specialisták és Dosek Ágoston 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  4 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  4 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a vezetői specializáció keretében az internetes 

források és régi térképek alapján begyűjthető információk forrásait és a 

feldolgozás menetét, azért, hogy a versenyzők felkészítését magas 

színvonalon támogathassák. 

A különböző versenyszámok és a különböző terepek sajátosságainak 

megfelelően az engedélyezetten beszerezhető információk begyűjtésének 

forrásai és módszerei.  

A versenyzők felkészülésének támogatása a tétversenyre irányított mentális 

felkészülési módszerekkel és az ezt támogató számítógépes eljárásokkal. 

Régi térképekkel megoldható felkészülési praktikák, számítógépes 

információszerzést követő eljárások alkalmazása, saját térkép készítésének 

képessége, pályakitűzés számítógépen. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
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vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

magyar és idegen nyelven. és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 E 1. 

Felkészülés sprint versenyek információi alapján és terepbejárásra engedélyezett versenyhelyszínek 

esetében.  Edzési és versenyzési tanácsok 1.   

Modellezett edzés számítógépes feladatokkal és pályakitűzéssel, térképes informatikai ismeretek 1.   

 

E 2.   

  Felkészülés erdei versenyek információi alapján hasonló tereptípusok térképeivel és versenyek 

jegyzőkönyvei alapján. Modellezett edzés számítógépes feladatokkal és pályakitűzéssel, térképes 

informatikai ismeretek 2..  Edzési és versenyzési tanácsok 2.   
 

E 3. 

Egyéni versenyek pályáinak tervezése számítógéppel, pályák bevitele a számítógépbe, pályatervezés 

megadott paramétereken belül (pontok száma, verseny karaktere, nevezések száma, stb.)   

  

E 4.   
Váltóverseny változatok számítógépes térkép-szerkesztése, hozzárendelés a csapatokhoz. Számítógépes 
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térképrajzolási ismeretek. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben. 
A tanórai feladatok sikeres teljesítése.  
A portfólióba szánt, dupla óránként legalább egyoldalas összefoglaló 
bemutatása a tanárnak.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerinti aktív részvétel, szükség esetén egyéni konzultációs pótlás. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A sportági elmélet és gyakorlat tantárgyra megadottak szerint 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 A sportági elmélet és gyakorlat tantárgyra megadottak szerint 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások 1./ tenisz Kódja:  TE-EBN-SPJ-SSP1 
 TE-EBL-SPJ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Nemes Gábor 

Oktató neve:  Nemes Gábor, Dékány Marcell 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ tenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább a vezetői 

specializációt választották, ebben a tantárgyban a tenisz klubok, 

szakosztályok, akadémiák működésében jelentkező kérdéseket, problémákat 

dolgozzák fel. Ilyen például a klubok szerkezeti felépítése, személyi 

összetétele, az eltérő korosztályok együttműködésének specialitásai, a 

szakmai vezető feladatköre, edzések és versenyek tervezése, sztárjátékosok 

kezelése. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 
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törekvések)  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A félév anyagának ismertetése. Teniszklubok felépítése, működtetése, üzemeltetése.   
Hazai vezető klubok, akadémiák bemutatása. A szakmai stáb összetétele, különböző feladatkörök. 

 Nemzetközileg híres akadémiák bemutatása. 
 Kapcsolattartás a médiával, nyilvános szereplés, nyilatkozat, szakmai értékelés. 

2. Tehetséges fiatalok segítése, kiemelésének lehetőségei. Az idősebb és a fiatalabb játékosok 
együttműködésének kialakítása. Egészséges rivalizálás a csapaton belül.   

 A klub munka szakmai viszonyulása a válogatott programjához. A válogatott játékosok eltérő edzésmunkája. 
 A szakmai vezető feladatai az edzések, ill. a csapatbajnokságok és egyéni versenyek szervezésében.  

3. Ellenőrzés, számonkérés 1. 
 Hazai és külföldi edzőtáborok, ill. hazai és külföldi versenyeztetés szervezése. 
 Edzésterv kidolgozása a felkészülési- és versenyidőszakra. 
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4. Edzőmérkőzések, felkészülési versenyek jelentősége. 
 Kulcsjátékosok, sztárjátékosok, kezelése, bánásmódja.  
 Premizálás, büntetés. 
 Ellenőrzés, számonkérés 2. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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Haylett J.-Evans R. (1989): World Tennis – Exeter Books, New York. 
Nemes G. (2003): Minitenisz az iskolában - Testnevelés szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 3. szám 15-21. 
Nemes G.-Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlat anyaga kezdők számára - Testnevelés szakmódszertani 
lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 18-32. 
Nemes G.-Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlat anyaga középhaladók számára - Testnevelés 
szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 33-43. 
 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specializáció I. 

(testépítés-fitnesz) 

Kódja: TE-EBL-ATL-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Az MTFSZ és az Atlétika tanszék által kijelölt szakképzett vezető oktató. 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. (testépítés-fitnesz) 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   
Az edzőképzés hallgatói ismerjék meg a testépítés és fitness sportág 
versenyrendszerét, a legfontosabb hazai, és nemzetközi versenyeit, kupáit a 
versenyrendezés feladatait, a lebonyolításához szükséges tárgyi és szervezési 
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feltételeket, a versenyek adminisztrációját, valamint a helyezettek elismeréséhez 
szükséges anyagi feltételek biztosítását. A korosztályos gyermek és kamaszkori 
fitness versenyek meghirdetésétől kezdődően a befejezéséig történő szervezési 
és dologi feltételeket biztosítását, majd az versenystatisztikák, és az éves 
értékelés elkészítésében jártasságot szerezzenek.  
A Hallgatók legyenek tisztában az egyes versenyszámok tipikus sérüléseivel, ezek 
preventív megelőzésével és a rehabilitációs lehetőségek alkalmazásával, legyenek 
tisztába az IAAF és a MASZ anti-dopping szabályzatával és a hétköznapokban 
általában szedett gyógyszerek esetleges tiltott listán szereplő mivoltával. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 
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 7-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására és egészségfejlesztő, 
rehabilitációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására, az adekvát 
eljárást felvázolja. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a 
saját szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Tiszteletben tartja az emberi méltóságot 
és jogokat a testkulturális területen 
végzett munkája során, különös 
tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a 
személyiség- és közösségfejlesztő 
funkcióit, és munkája során kiemelt 
jelentőséget tulajdonít a pedagógiai 
normák betartatásának. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a 
saját szakterületén előforduló esetekre. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-Teljes felelősséget vállal a webes 
térben kifejtett tevékenységéért, az etikai 
normákat fokozottan betartja. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Elmélet-gyakorlat: A testépítés és fitness sportági versenyszámok általános és speciális 

versenyszabályzata. 

 

2. Elmélet –gyakorlat: A sportág éves hazai és nemzetközi versenyei, tavaszi-őszi 

versenyciklusai. 

 

3. Elmélet- gyakorlat: A Testépítés és a fitness versenyek versenyszámainak elemző 

rendszerei, statisztikai értékelő megoldásai, ranglista versenyei pontozásai – 

pontrendszerei, pontérték táblázatait. 

 

4. Elmélet – gyakorlat: a leggyakoribb – testépítő edzések, és a versenyfelkészülések 

szerezhető sérüléseik, és ezek megelőzése és rehabilitációja, az egészséges táplálkozás és 

az ezt kiegészítő táplálék kiegészítők alkalmazási lehetőségei. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon. 
Egy, az adott sportági szövetség által rendezett versenyen való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények  A félév során egy előre megadott korosztálynak, versenytervezet 
készítése, és versenyző felkészítése.  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye: 

Aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon. 
Ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 gyakorlati jegy. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A testépítés és fitness versenyszabályzata (MTFSZ) 

AA testépítés és fitness alapszabályzata (IFBB) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

A Sporttörvény 

w 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások I. Női - Férfi 
Torna 

Kódja: TE-EBN-TOR-SSP1 
TE-EBL-TOR-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   

A különböző világversenyek értelmezése és kiértékelésük. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 
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 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

5. A világversenyek értelmezése, értékelési szempontok. 
6. A férfi-női tornasport csapat világversenyeinek értelmezése, értékelési szempontjai, pontozási 

rendszer kiértékelése I. 
7. A férfi-női tornasport egyéni összetett világversenyeinek értelmezése, értékelési szempontjai, 

pontozási rendszer kiértékelése II. 
8. A férfi-női tornasport szer világversenyeinek értelmezése, értékelési szempontjai, pontozási rendszer 

kiértékelése III. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
 
Aláírás megszerzése, szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 
ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 
nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli felmérő, gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

2.  A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F.I.G. 
3. A torna, erő, bátorság, harmónia (1998) Hamza István 

Budapest Útmutató Kiadó 
4. Bejek, K., Hamar, P. Torna ABC (1997) Okker Kiadó, Budapest, p. 316 
5. FIG AGE group program I-II 
 
6. Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G. (2000) Torna 1X1, Budapest Hamza István 
7. Hamar, P., Kalmár, Zs. (2005):  

A magyar női torna helyzete a 2004.évi  amszterdami Európa-bajnokság  eredményeinek tükrében. 
Magyar Edző, 2005/1. 

7 .  Karácsony-I. Cuk: Pommel Horse (1998)  
      Budapest MOTESZ-Ljubljanai Egyetem 
8    I. Cuk-I. Karácsony-: Rings (2002) Ljubljana MOTESZ és a 
      Ljubljanai Egyetem 
9.  Cuk-I. Karácsony-: Vault (2004)   
      Ljubljana MOTESZ és a Ljubljanai Egyetem 
10. Karácsony-I. Cuk: Floor exercises (2005)   
     Budapest MOTESZ-Ljubljanai Egyetem 
11. Karácsony I.: A magyar tornasport krónikája (2002) Budapest Gulliver 
12. Karácsony I.-Hamza I.-Keleti J. Torna 1x1 (1998) Budapest Hamza István 
13. Karácsony, I. (1989) Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest. Objectiv an 2000, 110° 

FIG ANNIVERSAIRE (1991) Moutie       
14. Kalmár, Zs. (2007): Nemzetközi sportszakember képzés a 

tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p.  
15. Tornáról színesen (1996) Karácsony István szerkesztésében  
      Budapest Hamza István 
16. Válogatott cikkek a torna szakirodalmáról (1993) I. kötet.   
      Karácsony István, Szakály Ernő és Kulcsár László 
      szerkesztésében Budapest MTE 
17. Válogatott cikkek a torna szakirodalmáról (1994) II. kötet 
      Karácsony István és Donáth Ferenc szerkesztésében,  
      Budapest MTE 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB-k) 
Aktuális szakcikkek. 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Sportági specialitások I. -úszás Kódja:  TE-EBL-USZ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Sós Csaba, dr. Tóth Ákos, Dr. Egressy János, Szájer Péter, Nagy Nikoletta 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. úszás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 
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A tantárgy célja:  A hallgatók ismerjék a sportáguk specialitásait, legyenek képesek a 

gyakorlatban alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

Ismeri az egyéni képességek alapján a 
személyre szabott edzésprogramok 
tervezésének elveit és módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A világversenyek jegyzőkönyveinek fajtái, értelmezésük.  

A világversenyek jegyzőkönyveinek kiértékelése. I. 

A világversenyek jegyzőkönyveinek kiértékelése. II. 

A világversenyek jegyzőkönyveinek kiértékelése. III. 

Tesztírás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 4. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Á.(2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specialitások – 1. vitorlázás Kódja: TE-EBL-USZ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr Soós Csaba 

Oktató neve:  Sigmond András, Holczhauser András, Goszlet Marcel, Brencsán Dávid 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. vitorlázás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 
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A tantárgy célja:   
A hallgatók ismerjék meg sportáguk specialitásait, legyenek képesek azok 
gyakorlatban való alkalmazására 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
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sajátosságait, eredményeit.  

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A pályaversenyek rendezői feladatainak ellátása 
A verseny vezető pályakitűzési ismeretanyaga, a pálya hossz, pályatengely, széltengely meghatározása 
A rajt eljárások választási és alkalmazási szempontjai 
A verseny futamok utáni adminisztrációs feladatok 
A verseny vezető feladatai, kötelességei és jogai 
Teszt írás a félév anyagából 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
Az aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Válasszon az alábbi vizsgatípusok közül. 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Ellenőrző dolgozat a 4. K héten az oktató által meghatározott, és a félév 
elején a dolgozat közzétételéig leadott tananyagból 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, a ZH 
legalább 60 % - os eredménnyel történő megírása.A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  
Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 



892 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Vitorlás versenyek rendezése,     MVSZ szakirodalmi jegyzet 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 World Sailing:   Race Organise  manual 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások I.   

VÍVÁS 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-09 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Szepesi László (kardvívás), dr. Salamon Gábor Párbajtőrvívás, Szlovenszky 
István (tőrvívás) 

Előtanulmányi feltételek: érettségi 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  12 
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Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a vívó szakos hallgatók a sportágra jellemző technikai-
taktikai, kondicionális képzés és az edzés folyamatok ellenőrzésének módszereit a 
gyakorlatban megismerjék és elsajátítsák. A hallgatók gyakorlati tapasztalatot 
szereznek a sportolók felkészüléséről, a technikai-taktikai képzésének 
folyamatáról, az eredményességet meghatározó kondicionális és pszichés 
képességek fejlesztésének módszereiről. A gyakorlati ismeretek birtokában 
önállóan képesek egy teljes felkészülési folyamatot megtervezni, amely a 
technikai-taktikai, kondicionális képzést, és a teljes folyamat ellenőrzését is 
magában foglalja. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 
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alkalmas. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. A vívómester (az edző) szerepe, munkája.  
2. Az iskolai vívásoktatás, a vívó szakkörök működése és feladatköre. 
3. Vívómester feladatköre a klubokban, az utánpótlás menedzselésében, a korosztályi-utánpótlás korú versenyzők 

szakmai felkészülésében. (gyermek – újonc – serdülő korosztály). 
4. Válogatott csapatok felkészítése az utánpótlás korosztályban (kadet-junior) 
5. Nemzetközi trendek a felkészülésben; Klub és központi edzések szerepe, aránya. 
6. Sportközpontok szerepe és jelentősége a különböző országokban az utánpótlás menedzselése, valamint a vívó 

szakmai és tanulmányi eredmények összehangolása. 
7. Az éves felkészülés szakmai szempontjai a kadeteknél. 
8. Az éves felkészülés szakmai szempontjai a junioroknál. 
9. Válogatási szempontok; pontrendszer és versenyrendszer. 
10. A „Reménységek” (gyermek, újonc, serdülő) korosztály vívó szakmai munkájának szempontjai. 
11. Edzőtáborok szakmai anyaga a kadet-junior korosztálynál. 
12. Az Eb/Vb-re való közvetlen felkészülés; edzőtáborok. Szakmai, (technikai-taktikai) és pszichés) felkészülés.   
13. Eb-Vb részt vétel, csapatösszeállítás és menedzselés. A bíráskodás és diplomácia. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az edzéseken való aktív részvétel, szóbeli és gyakorlati (bemutató) vizsga.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 
Szepesi László (2007): Vívástanulás csoportban. Dialóg Campus, Pécs, 2007, 110p.  
Gerevich – Szepesi L. (1979): Korszerű kardvívás (Sport, 1979) 
Tomanóczy–Gellért (1942): A vívás kézikönyve (Budapest, 1942) 
Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp. 284 p.  
Ozoray (Schenker) Z (1958): A modern magyar kardvívás (Sport: 1958.)  
Bay B-Rerrich -Tilli E. (1953): Tőr és Párbajtőrvívás (Budapest, 1953)   
Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. első, ill. 1977.)                                                
Beke Z. – Polgár J. (1962): A kardvívás módszertana. (Sport, Bp. 1962) 
Lukovich I.(1968): Tőrvívás (Sport, 1968) 
Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás (Sport, 1965)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

FIE-MVSZ (2016): A vívás versenyszabályai, 

Duronelly R.–Lukovich (1975): Vívás. A segédedzői tanfolyam gyakorlati táborának szakmai segédanyaga (BTSH Okt. 

csoport 1975) 

Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G: Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó)   

Lukovich I–Mecseki A.(1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája (Sport,1967) 

Kogler Aladár: A győzelemhez vezető út pszichológiája. MOB, 2016, 190p.  

Tanulmányi és segédanyagok: 
Szepesi László szerk. (2006): Út a dobogóra. Vívó oktatófilm: Kard -, tőr - párbajtőrvívás, MTV-TF, 2006. 85 perc; 

Szepesi László: Foglalkoztatási formák: Alapozástól az Olimpiáig DVD 

Szepesi László (2016): 5 kardiskola kezdő vívók iskolagyakorlatai, DVD 

Szepesi László (2016): Felnőtt- haladó vívó kardiskolája, DVD.  

Pézsa Tibor 2006): Edzőtovábbképzés, video 

Szabó M - Szabó Cs. (1992): Szúrópárna gyakorlatok szerepe a vívásoktatásban TF Videostúdió 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specializáció I. - vízilabda Kódja:  TE-EBL-USZ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr.  habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Kemény Dénes, Kásás Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. sikeres teljesítése 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az vízilabda sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása 
szakedzői szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Önállóan 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. Hogyan szerettessük meg az úszást a gyerekekkel. 
2. Milyen edzést kell tartani, hogy már a kezdeteknél érezzék. hogy ők már vízilabdások. 
3. Hogyan lehet a tökéletes mozgáskoordinációt létrehozni, hogyan lehet ezt minél hamarabb elérni. 
4. A fegyelem, az együtt gondolkodás, az egymás tisztelete és a csapatszellem fokozatos kialakítása. 
5. A szárazföldi munka fontosságának elmagyarázása és igényszintre emelése. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Rajki Béla – Gallov Rezső: Korszerű vízilabdázás 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Testnevelési Egyetem könyvtárában, a témában fellelhető korábbi diplomamunkák. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportgazdaságtani alapismeretek Kódja: TE-EBN-SDK-SPGA 
TE-EBL-SDK-SPGA 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.18. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kendelényi-Gulyás Erika 

Oktató neve: Dénes Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: Közgazdaságtani alapismeretek 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A kurzus sport célja, hogy bemutassa a sport és gazdaság összefüggéseit. 
A hallgatók képessé válnak saját sportáguk gazdasági alapjainak és a 
sportfinanszírozás rendszerének megértésére. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Bevezetés a sportgazdaságtanba 
2. A sport iparági jellemzői, a sportszolgáltatások sajátosságai 
3. A sport kínálata, állami, privát és non profit szektor 
4. Verseny és ösztönzés a sportban 
5. A professzionális sport munkaerő piaca 
6. A sportfinanszírozás alapjai. Állami és piaci elméleti szerepe a sportban. 
7. A magyar sportfinanszírozás szervezeti felépítése 
8. Sportirányítás és sportfinanszírozás nemzetközi gyakorlata 
9. A sportesemények gazdasági hatásainak mérése 
Versenyképesség elméleti, gyakorlati megközelítése és értelmezése az élsport piacán 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való részvétel. Az órákon kiadott feladat teljesítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

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 

Óralátogatás. Félévi követelmények teljesítése. 
Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére a 
hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül meghatározásra. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium 
Írásbeli kollokvium, amelynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik.  
A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. 
 
Az osztályzat a következő alapján történik: 
0-50 %     - elégtelen 
51-61 %   - elégséges 
62-73 %   - közepes 
74-85 %   - jó 
86-100 % - jeles 
  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dénes Ferenc (2015): Sportközgazdaságtan. Debrecen, Campus Kiadó (2. rész) 
Sport és gazdaság (szerk.: Ács Pongrác) Pécs, 2015 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Preuss, Holger (2004): Az olimpiai játékok gazdasági háttere 
Panem, Budapest  
Dénes Ferenc- Keserű Csaba: A magyar sportfinanszírozás helyzete 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Döntések a sportban Kódja:  TE-EBN-SDK-DAS 
TE-EBL-SDK-DAS 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Nappali Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:   Jelöljön ki egy értéket. Tantárgy 
jellege: 

  Elmélet 

Gyakorlat:   26 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: A Döntéselméletben megtanultak alkalmazása a sportmenedzseri gyakorlatban 
előforduló döntési helyzetek hatékony megoldására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 
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  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  7-Vezet vagy közreműködik hazai és 
kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési 
projektekben; a testkulturális területen 
belül képes stratégiai problémák 
megoldására. 

  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
ezeket kezdeményezi is magyar és idegen 
nyelven. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Sportmenedzseri döntések sajátosságai 
2. A racionális modell alapján hozott döntések alkalmazása a sportban 
3. Játékelméleti szituációk a menedzseri gyakorlatban 
4. Statisztikai módszerek a különböző sportágakban 
5. A halszálka és a PrOACT- módszer 
6. A korlátozott racionalitás következményei a sportvilágában 
7. Heurisztikák és döntési csapdák. A gyors és lassú gondolkodás sajátosságai. 
8. Az intuíció szerepe a döntésekben 
9. A Mind map használata. 
10. A kreativitás szerepe a döntésekben. 
11. Szervezeti döntések a sportban 
12. Döntések tervezése. 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel a TVSZ szerint, 3 házi dolgozat vagy prezentáció sikeres elkészítése, zárthelyi dolgozat 
megírása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Az órákon való aktív részvétel a TVSZ szerint, 3 házi dolgozat vagy 
prezentáció sikeres elkészítése, zárthelyi dolgozat megírása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A házi dolgozatok elkészítési határideje a következő K hét előtti nap. 
A zárthelyi időpontja az utolsó K hetet követő héten. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Sterbenz Tamás: Döntések a sportban TE egyetemi jegyzet (előkészületben) 
Minztberg, Henry: A döntéshozatal nem az aminek gondolod (in. A menedzsment művészete, Alinea 2010 231-242. old) 
Hammond - Keeney– Raiffa (1999): A döntéshozatal rejtett csapdái  Harvard Business Manager  3.szám 5-14. 
Sterbenz Tamás: Sportjátékok döntései Kalogathia 2006 96-105. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet Alinea 2002 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Biomechanika III. Kódja: TE-EBN-BKI-BIO3 
TE-EBL-BKI-BIO3 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.14. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Kopper Bence 

Oktató neve: Dr. Tihanyi József 

Előtanulmányi feltételek: Anatómia, Élettan, Biomechanika I 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   
Az aktív és passzív mozgatórendszer elemeinek (izom, ín, szalag, porc, 
csont)valamint az ízületek működésének biomechanikai törvényszerűségeinek 
megismerése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A mozgatórendszer aktív és passzív elemeinek biomechanikája 
Témakörök 

1. A harántcsikolt izom mechanikai működése. 
1.1. Az izomkontrakció mechanikai jellemzői 
1.2. A harántcsikolt izom mikrostruktúrája. 
1.3. Izommodellek 
1.4. Motoros egységek szerepe az erőkifejtésben és munkavégzésben.  

 

2. A harántcsíkolt izmok architektúrája  
2.1. A párhuzamos rostlefutású és tollazott izmok felépítése. 
2.2. A tollazottsági szög hatása az izom rövidülési sebességére és erőkifejtésére. 
2.3. Egységnyi keresztmetszetre jutó erőkifejtés számítása 
2.4. A főbb izomcsoportok architektúrája 

 
3.  Az inak felépítése és mechanikai tulajdonságai  

3.1. Szerkezet 
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3.1.1. Makrostruktúra és mechanikai következményei 
3.1.2. Mikrostruktúra és mechanikai következményei 

3.2. Mechanikai jellemzők 
3.2.1. Erő-megnyúlás görbék jellemzői 
3.2.2. Az ínak stress-stain jellemzői 
3.2.3. A hiszterézis  
3.2.4. Az inak mechanikai jellemzőit befolyásoló tényezők 
3.2.5. Az Achilles és patella ín mechanikai jellemzői 

 
4. Izometriás kontrakció 

4.1. Az izometriás kontrakció jellemzése 
4.1.1. Hosszváltozás az izmon belül 
4.1.2. Hossz-feszülés jellemzők 

4.2. Akaratlagos izomkontrakciók esetén 
4.2.1. Az erő-idő görbe jellemzői 
4.2.2. Befolyásoló tényezők 
4.2.3. Az izom erőkifejtése és elektromos aktivitása közötti kapcsolat 

 
5. Koncentrikus izomkontrakció 

5.1. A kontrakció jellemzése 
5.2. Erő-sebesség összefüggés ingerelt izmok esetén 
5.3. Forgatónyomaték-szögsebesség összefüggés akaratlagos kontrakciók során 
5.4. Az erő-sebesség-teljesítmény összefüggést meghatározó tényezők 
5.5. Az erő-sebesség kapcsolat alkalmazása az erőedzés tervezésében. 

 
6. Excentrikus kontrakció 

6.1. A kontrakció jellemzése 
6.2. Ingerelt izmok feszülés növekedése 
6.3. Feszülés növekedés akaratlagos izomkontrakciók során  
6.4. Az izom nyújtás hatására bekövetkező feszülésének nagyságát befolyásoló tényezők. 
6.5. Az excentrikus kontrakció okozta mikro-sérülések mechanikai konzekvenciái 

 
7. Nyújtásos-rövidüléses kontrakció 

7.1. A kontrakció jellemzése 
7.2. A nyújtásos-rövidüléses kontrakció akaratlagos kontrakciók során 
7.3. Az elasztikus energia visszanyerésének hatásfokát befolyásoló tényezők. 

 
8.  Az ízületi szalagok és inak biomechanikája 

8.1. Szerkezet 
8.1.1. Makrostruktúra és mechanikai következményei 
8.1.2. Mikrostruktúra és mechanikai következményei 

8.2. Erő-megnyúlás görbék jellemzői 
8.3. A szalagok stress-stain jellemzői 
8.4. Hiszterézis 
 

9.  Az ízületi porcok biomechanikája 
9.1. A hyalin porc felépítése 
9.2. Mechanikai tulajdonságai 
9.3. Lubrikáció 

 
10. A csontok biomechanikája 

10.1. A csontszövet felépítése 
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10.2. A csont szerkezete 
10.3. A csontok fajtái (tömör, szivacsos, üreges) 
10.4. A csont deformáció-erő görbéje 
10.5. Három és négypontos hajlítás 
10.6. A terület tehetetlenségi nyomaték. 
10.7. Különböző hatások befolyása a csont biomechanikai jellemzőire. 
 

11. Az izmok együttes, koordinált erőkifejtése 
11.1. Antagonista kokontrakció különböző végtagi izmoknál. 
11.2. Bilaterális deficit és facilitáció 

 
Az ízületek biomechanikája 
Témakörök 
1. A emberi test mint kinematikai lánc.  

1.1. Általános elvek az ízületek mechanikai működésének meghatározásához. Az ízületi mozgáshatárok. Az ízületi 
forgástengelyek és forgásközéppontok meghatározása. Az erőhatások meghatározása. Az erőhatások mérése. 
Az ízületek stabilitását meghatározó tényezők. Ízületi mozgékonyság és “lazaság”. 

2. A felső végtag ízületeinek biomechanikája. 
2.1. A vállízületi komplexum  
2.2. A könyök  
2.3. A  csukló  

3. A gerincoszlop biomechanikai jellemzői. 
3.1. A porckorongok 

3.1.1. A porckorongokra ható erők mérése, számítása 
3.2. Nyakí szakasz. 
3.3. Háti szakasz 
3.4. Ágyéki szakasz 

4. A csípőízület biomechanikai jellemzői.  
5. A térd ízület biomechanikai jellemzői.   
6. A boka és lábcsonti ízületek biomechanikai jellemzői.  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A TVSZ-ben meghatározott mértékű részvétel az előadásokon. 
Egy évközi teszt sikeres megtétele. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező részvétel a TVSZ-ben meghatározottak szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Egy évközi teszt sikeres megtétele. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A TVSZ-ben meghatározott mértékű részvétel az előadásokon. 
Egy évközi teszt sikeres megtétele. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 90 eldöntendő és választásos teszt  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Az előadások power point prezentációi és a hozzájuk tartozó szöveg 
 Nordin, M. & V.H. Frankel: Basic Biomechanics of te Musculoskeletal System, Lea & Febiger, 1989 
 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Nigg, MacIntosh, Mester:Biomechanics and biology of human movement. Human Kinetics 2000 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: ORTOPÉDIA Kódja: TE-EBN-ESO-ORT 
TE-EBL-ESO-ORT 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.03.05. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Berkes István 

Oktató neve:  Dr. Berkes István, dr. Mészárosné Dr. Seres Leila Bettina 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
Az alapvető ismeretek átadásával megfelelő szemlélet kialakítása a mozgásszervi 

problémák edzői megközelítése céljából, a prevenció és rehabilitáció 

lehetőségeinek megismerése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Megfelelő tudással rendelkezik az 
egészséges emberi szervezet alapvető 
testi, lelki működésről és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről.  
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rehabilitációs folyam 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az ortopédia története, vizsgáló módszerei, a diagnózis alkotás lépései, fizikális vizsgálat, ízületi 

mozgások, stabilitás, deformitások, izomerő, inreflexvizsgálatok, funkcionális próbák, műszeres vizsgálatok, 

kezelési alapelvek (konzervatív, műtéti-artroszkópia, minimál invazív műtéti) 

2. A gerinc anatómiája, a testtartás. Tartáshibák. A háti gerinc elváltozási gyermekkorban: M. Scheuermann.  

Funkcionális Scoliosis, Idiopatiás strukturális scoliosis.  Tünetek, prognózis, terápia. Ismert etiológiájú 

skoliosisok (congenitális, paralytikus, rachitises, neurofibromatosis). 

3. Az intervertebralis discusok szerepe a gerinc felépítésében és funkciójában. A discus degeneratív 

elváltozásai és következményei, discus hernia, spondylosis. A derékfájós beteg vizsgálata. Az ágyéki gerinc 

gyulladásos betegségei. Lumbago. Diagnosztika, konzervatív és műtéti kezelés. Derékfájáshoz vezető egyéb 
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kórképek, gerincbetegség tüneteit utánzó elváltozások (hasűri betegségek, csípőizületi elváltozások, tu, 

érszűkület). 

 

4. A nyaki gerinc sajátosságai Klippel-Feil deformitás, Sprengel deformitás, torticollis. Nyaki borda, 

szülési felsővégtag bénulás. Az ágyéki gerinc elváltozási: lumbalizacio, szakralizáció. Spondylolysis, 

spondylolisthesis.  

 

5. Csont-rendszerbetegségek: Achondroplasia, osteogenesis imperfecta, Marfan – syndroma  

Neuromusculáris betegségek: Az infantilis cerebrális paresis. A gerincvelő záródási zavarai. Poliomyelitis 

anterior acuta. Dystrophia musculorum progressiva. 

6. A csontok- és izületek specifikus és nem specifikus gyulladásai. Primer krónikus osteomyelitisek. 

Rheumatoid arthritis és autoimmum betegségek mozgásszervi manifesztációi.  

 

7. Sportsérülések felosztása: jellegzetes és nem jellegzetes sportsérülések, sportártalmak, 

sportelváltozások. A sérülések és ártalmak külső és belső okai, megelőzési lehetőségei.  Csonttörések típusai, 

kialakulásának okai, elsősegélye, csontártalmak, csonthártyagyulladás, kezelés 

Ízületek károsodása, zúzódás, tünetei elsősegélye, rándulás és ficam tünetei, elsősegélye 

Ízületi porc sérülések (meniscus, discus),  nyálkatömlő sérülés és ártalom,  izületi kopás tünetei 

Az izomsérülések kialakulásának rizikótényezői, Izomsérülések, izomzúzódás, húzódás és szakadás tünetei, 

elsősegélye, Izomsérülések utókezelése, ultrahang, lézer, fizikoterápia, masszázs  

8. A vállizület ortopédiai betegségei. A váll funkcionális anatómiája. A váll vizsgálata. Tendinitis, 

bursitisek, „befagyott váll szindróma‖. Impingement, rotator-köpeny sérülés. Habituális vállficam. A biceps-ín 

elváltozásai. A vállizületi károsodások megelőzése sportban és munkavégzéskor. 

 

9. A könyökizület anatómiája, mozgások, tengelyváltozásai: varus, valgus deformitás. Tenisz-golf könyök, 

bursitis olecrani. Csuklóizületi gyulladások, a kéz arthrosisa. Dupuytren kontraktura, carpalis alagút szindróma. 

Pattanó ujj, De-Quervain-betegség, ganglion carpi. 

 

10. A csípőizületek fejlődése, anatómiája. Csípőizületi dysplasia, klinikai tünetek, szűrővizsgálati rend. 

Kezelési lehetőségek, korai és késői kezelés eredményei. Műtéti kezelés. 

Gyermekkori és serdülőkori csípőizületi betegségek: csípőizületi gyulladás, osteochondritis juvenilis coxae, 

Epiphyseolysis capitis femoris. Coxa saltans. Csípő artrózis, kezelési módszerek 

11. A térd betegségei: Deformitások: genu varum, valgum, recurvatum Permanens, habituális és recurrens 

patellaficam. Osteochondritis dissecans gen. A meniscusok sérülésének mechanizmusa és tünettana. Synovitis 

genus. A poplitealis cysta. A térdizület külső és belső szalagrendszerének szerepe a térd stabilitásában. 

Artrózis, chondroprotektív gyógyszerek, a porcpótlás műtéti megoldásai. 

 

12. Veleszületett lábdeformitások. A dongaláb. Pes adductus, pes valgus congenitus. Pes planovalgus. A láb 

csontjainak asepticus necrosisai. (M. Schinz, M. Köhler I.-II). Tarsalis synostosisok. Szerzett lábdeformitások: 

Pes planus et transversoplanus. Hallux valgus, kalapácsujj. A sesam-csontok elváltozásai. A pes excavatus 

sajátosságai. Achillodynia. Haglund sarok. Calcaneodynia. A deformitások prevencioja, konzervatív és műtéti 

kezelés. Arthropathiák. 

 

13. A sportsérülések megelőzési lehetőségei, rehabilitációja.  Az ortopédiai segédeszközök szerepe 

mozgásszervi betegségek kezelésében 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Egy zárt helyi dolgozat teljesítése legalább 60%-os eredménnyel. 

Az órákon való aktív részvétel. Írásbeli és szóbeli vizsga 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ 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) 

Ellenőrző dolgozat a 12. héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, 1 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő 

megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 

vonja maga után 

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) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Perjés Kornél: Ortopédia, Semmelweis Egyetem TSK, 2009. 
 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Szendrői Miklós (szerk.): Ortopédia, Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió (2009) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Mozgástanulás neurobiológiája Kódja: TE-EBN-KIN-MTNB 
TE-EBL-KIN-MTNB 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.14. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Katona Péter 

Oktató neve:  Katona Péter 

Előtanulmányi feltételek: Élettan 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A neurobiológia alapismereteinek elsajátítása. 
Az ideg- és izomsejtek működésével kapcsolatos alapismeretek. Az 
ingerület átvitel módja, formája és a szinaptikus áttevődés.  Az 
idegrendszer funkciói, ezen belül kiemelten a mozgatórendszer működése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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rehabilitációs folyam 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az ingerlékeny szövet: az ideg 
2. Az ingerlékeny szövet: az izom 
3. Szinaptikus áttevődés 
4. Reflexek 
5. A testtartás és a mozgás szabályozása  
6. A fáradás 
7. A tanulás idegrendszeri háttere I. 
8. A tanulás idegrendszeri háttere II. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Zárthelyi dolgozatok a 6. és a 12. tanulmányi héten. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező (80%) 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Zárthelyi dolgozatok a 6. és a 12. tanulmányi héten. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Zárthelyi dolgozatok és az óralátogatási kötelezettség teljesítése. Ezek 
hiánya az aláírás megtagadását eredményezi. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy a Zárthelyi dolgozatok számtani közepe alapján, melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  William F. Ganong: Az orvosi élettan alapjai. (1994) Medicina Kiadó. 

2. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/adatok.html 

       - 38. fejezet 

       - 42. fejezet 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve. (2011) Medicina Kiadó 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/adatok.html
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Különleges nevelési igényű sportolók Kódja: TE-EBL-PMT-KNIS 
TE-EBN-PMT-KNIS 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Budainé Dr. Csepela Yvette 

Oktató neve:  Czigléné Farkas Katalin 

Előtanulmányi feltételek: NINCS 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a sajátos nevelési igényű, valamint a különleges 
bánásmódot igénylő kategóriák közötti hasonlóságot és a fellelhető 
különbségeket. Ezek kapcsán ismerjék meg azon zavarokat és fogyatékosságokat, 
amelyekkel edzői tevékenységük során találkozhatnak. Szerezzenek tudomást az 
integráció-inklúzió elvéről és annak megvalósítási lehetőségeiről hazai és 
nemzetközi viszonylatokban. Nyerjenek betekintést a pedagógiai szakszolgálatok 
munkájába, az edzői munkával való kapcsolódási pontjaiba és ismerjék meg a 
tehetséggondozás formáit és lehetőségeit. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 

Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
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rugalmassága, formálhatósága) megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

módszereket, technikákat.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatásához, integrálásához 
szükséges elméleteket, eszközöket, 
módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
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szakterületén előforduló esetekre. ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Fogalommagyarázat: Másság értelmezése; Ép és fogyatékos, egészséges és beteg fogalompárok ismertetése;  
2. Integráció-inklúzió fogalompár ismertetése; Az integráció típusai. Újkori eszmék, kiemelten foglalkozva az ENSZ 

állásfoglalásával és a Salamancai nyilatkozat elveivel. 
3. A különleges bánásmódot igénylő tanulók csoportosítási szempontjai. Gyógypedagógiai ellátási kompetenciák 

(fejlesztő pedagógus-gyógypedagógus kompetencia). Szakvélemény kiállításának folyamata és az iskolaérettség 
kritériumai és azok vizsgálata. 

4. A sajátos nevelési igényű tanulók ismertetése (testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékosság, autizmus, a 
megismerő funkciók és a viselkedés organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége).   

5. A megismerő funkciók és a viselkedés organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 
/tanulási és magatartási problémák/. 

6. Különleges nevelési igényű tanulók fejlesztési lehetőségei az egyes mozgásterápiák által (SZIT, HRG, TSMT, 
Delacato módszerek ismertetése). 

7. Az ADHD problémájának bemutatása, részletes tárgyalása, iskolai környezetben való kezeléséhez alkalmazható 
pedagógiai módszertani elvek. 

8. Csecsemőkori reflexek jelentősége a mozgástanulásban és a megtartottság problémái a további 
mozgásfejlődésben. 

9. Az INPP reflexkorrekciós módszer elmélete és gyakorlata a helyes mozgásfejlődés támogatására. 
10. Az iskolai- és sporttehetség felismerésének, gondozásának kérdései. Kiválasztás, beválás problémái a sportban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Követelmény az órán való rendszeres részvétel, aktivitás, a szakirodalom megismerése. Bekapcsolódás az órai 
megbeszélésekbe, vitákba, feladatokba, az önálló bemutató elkészítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 
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Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Az órákon való aktív részvétel (a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot 
figyelembe véve).  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: az órák max. 20%-a 
levelező munkarendben az órák max. 25 %-a 

 
Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szemináriumi dolgozat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Illyés Sándor (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGyFK, Budapest 

 Gordosné Szabó Anna (2004): Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest 

 Mesterházi Zsuzsa (szerk.) (2001): Gyógypedagógiai Lexikon. ELTE BGGyFK, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Gordosné Szabó Anna (szerk.) (2004): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Medicina, Budapest 

 Kálmán Zsófia – Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia-Pszichológia MKKR 
Szint: 

 

Tantárgy megnevezése:  Neveléspszichológia Kódja:  TE-EBN-PSZ-NPSZ 

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 2019.08. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék 

Szak megnevezése:  BSc edző 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth László 

Oktató neve: Dr. Tóth László 

Előtanulmányi feltételek: Fejlődéslélektan 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

3. Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:   Tantárgy 
jellege: 

 elméleti 

Gyakorlat: 26 

Félévzárás módja:  aláírás Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

gyakorlati jegy 

A tantárgy célja: A hallgatók elméleti ismereteket szereznek a nevelés pszichológiai 
alapjairól és az iskola, valamint az egyesület szervezeti 
működéséről. Az integrált pszichológiai tudás megszerzése után 
megismerkednek azokkal a szociálpszichológiai alapfogalmakkal és 
elméletekkel, melyek az oktatási-nevelési folyamatban relevanciával 
bírnak. A megszerzett ismeretek képezik az edzői mesterképzés 
(MSc) pszichológiai követelményrendszerének alapjait. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

Ismeri a neveléslélektan sajátos kutatási 
(ismeretszerzési és probléma-megoldási) 
módszereit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 
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Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket. 

 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális 
terület sajátos kutatási, problémaelemzési és 
megoldási módszereit. 

 

Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől a 
folyamaton át az értékelésig, ellenőrzésig. 

 

 Megfelelő tudást birtokol a sportban adekvát 
konfliktuskezelési módokról, kommunikációs 
stratégiákról és módszerekről. 

 

 Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

A sportolók neveléspszichológiai elemzését 
megtervezi és végrehajtja. 

 

Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani a neveléslélektani 
feladatokat a sport szervezeteinél, 
önkormányzatoknál, háttérintézményeknél, 
rekreációs központoknál. 

 

A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli interdiszciplináris 
megközelítést 
alkalmaz a gyakorlatban. 

 

Felismeri a testkulturális terület speciális 
problémáit, kiválasztja és helyesen alkalmazza 
a megfelelő sporttudományi kritériumoknak 
megfelelő adat- és információ-felvételi, 
elemző és kiértékelési módszereket. 

 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, 
bevonására. 

 

Vezet vagy közreműködik hazai és kisebb 
nemzetközi kutatási,fejlesztési projektekben; a 
testkulturális területen belül 
képes stratégiai problémák megoldására. 

 

Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel. 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

Ösztönző szemléletmóddal rendelkezik;  
felelősségteljes magatartást tanúsít; ezeket 
törekszik másnak is átadni. 

 

Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok pozitív 
befolyásolására. 

 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
ezeket kezdeményezi is magyar és idegen 
nyelven. 

 

Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 

Testkulturális területen végzett munkája során 
tiszteletben tartja és védi a gyermeki és 
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emberi méltóságot és jogokat. 

Törekszik arra, hogy a szakmai anyagokra 
vonatkozó szóbeli és írásbeli kommunikációja 
közérthető legyen. 

 

Nyitott az új médiumok iránt, az élethosszig 
tartó, valamint az élet egészére kiterjedő 
tanulásra való törekvés személyiségjegyévé 
vált. 

 

Elkötelezett szakmai érdeklődésének több 
irányú elmélyítésére, megszilárdítására. 

 

Törekszik a problémák megoldására a 
sporttudomány területén. 

 

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai 
fejlődését, munkáját. 

 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

Önállóan gondolja végig a terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő esetleges átdolgozását. 

 

A testi-lelki egészségről koherens, egyéni 
álláspontot alakít ki, terjeszti is ezeket szűkebb 
és tágabb környezetében egyaránt. 

 

Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 

Szakmai felelősségének teljes tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét, sportpszichológia társadalmi 
szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

 

Tudatosan alakítja, követi a terület etikai 
normáit, lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai eredményeihez. 

 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten 
javítja azon módszereket, amelyekkel a 
szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint 
az etikai normákat figyelembe véve 
saját módszertanába beépíti más 
tudományágak módszertani sajátosságait. 

 

Minden cselekedete mások segítésére irányul, 
a fair play szellemében tevékenykedik, 
terjeszti ennek fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 

Teljes felelősséget vállal a webes térben 
kifejtett tevékenységéért, az etikai normákat 
fokozottan betartja. 

 

Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. A pedagógiai pszichológia tárgya, helyzete és kutatási módszerei 

2. A nevelés pszichológiai alapjai 

3. Az iskola, mint szervezet, az iskolai oktatás 

4. A tanári/edzői viselkedés, a tanári, tanulói szerepek 

5.  Normaalakulás, engedelmesség és csoporthoz igazodás 

6.  Az osztálytermi kommunikáció 

7.  Személypercepció és attribúció 

8.  A társas kapcsolatok és a személyközi vonzalom 

9. A tanári hatalom, ellenőrzés, értékelés, a tanári kérdezés 

10. A tanulói közösségek pedagógiai pszichológiai elemzése (kooperáció, versengés) 

11. Az attitűdök szerepe a nevelésben 

12. Vélemény, véleményformálás 

13. Iskolai mentálhigiéné, a pedagógusok munkáját segítő intézmények 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: gyakorlati jegy 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 nincs 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 óralátogatás  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

N. Kollár Katalin és Szabó Éva (2017) Pedagógusok pszichológiai kézikönyve. Osiris, Budapest. 20-30. fejezetek 
Szabó Éva (2006) Szeretettel és szigorral. Akadémiai kiadó, Budapest. 
Falus Iván (2004) A pedagógussá válás folyamata. Educatio, 3, 359-374. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Szitó Imre: Kommunikáció az iskolában http://www.szitoimre.com/doc/06_Kommisk_szito.pdf 
Horváth-Szabó Katalin (1997). Az iskolai konfliktusról. In: Mészáros A. (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai 
jelenségvilága, Bp., ELTE, Eötvös Kiadó 197-219 
Oláh Zsuzsanna (1997). Játszmák az oktatásban. In: Mészáros A. (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, 
Bp., ELTE, Eötvös Kiadó 354-379 
Balogh L. & Tóth L. (szerk.): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből 
http://mek.niif.hu/04600/04669/html/index.htm 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai I. 
Aerobik 

Kódja: TE-EBL-TOR-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Katus Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   

A korosztályos aerobik versenyzők képességfejlesztés tervezése, technikai 
képzés tervezése, versenyszám-specifikus felkészítés. Kategória specifikus 
felkészítés. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 



929 
 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésének szenzitív időszakai. 
Tanfolyamos csoportok és utánpótlás IV. korcsoport képességfejlesztés tervezése, technikai képzés tervezése. 
Utánpótlás III. korcsoport képességfejlesztés tervezése, technikai képzés tervezése. 
Utánpótlás III.-IV. korcsoport kategóriához kapcsolódó motorikus specialitások megismerése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, írásbeli követelmény teljesítése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 
írásbeli követelmény legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F. I.G. 
Tihanyiné dr. Hős Ágnes: Az aerobik elmélete és gyakorlata TF, Budapest 1995 
Dr. Szécsényi József: Streching, TF, Budapest, 1992 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Karácsony, I., Katus, T., Juhász, J., Paczolay, Gy., Petrik, Á., Pfeifer, F.: A Magyar Torna Szövetség 125 éve, Magyar Torna 
Szövetség, Budapest, 2010 
Sölveborn, S.A.: Ez a streching, TF Könyvtár (FK 10847) 
Beaulieu, John E.: Stretching for all sports, TF Könyvtár (8-1/5722) 
Szécsényiné dr. Fekete Irén: Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1983 
Szécsényiné dr. Fekete Irén: Az új aerobik, Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984 
Hamza István: A torna, erő, bátorság, harmónia, Budapest Útmutató Kiadó, 1998 
Bejek, K., Hamar, P.:Torna ABC, Okker Kiadó, Budapest, p. 316.,1997 
Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1X1, Budapest, 2000. 
Kalmár, Zs.: Nemzetközi sportszakember képzés a tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p., 2007 
Karácsony, I.: Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest, 1989 
Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 
három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával I. Magyar Edző, 4. 26-30., 2005 
Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 
három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával II. Magyar Edző, 1. 27-33., 2006 
Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István: Tornáról színesen, Budapest,1996 

DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB-k) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Akrobatikus Rock’n’Roll  
Korosztályos képzés specialitásai I. 

Kódja: TE-EBL-TOR-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Kis Katalin 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az akrobatikus RR sajátos korosztályi követelményeinek megismertetése. Tudatos 
edzéstervezés az életkori sajátosságokat, korosztályos különbségeket, 
követelményeket és az egészség védelmét szem előtt tartva.  
 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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rehabilitációs folyam 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik az 
egészséges emberi szervezet alapvető 
testi, lelki működésről és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

25. Konzultációs hét 
Kezdők oktatása 
Táncos mozgásfejlesztés az óvodában mozgásos játékok segítségével.  
A táncoktatás emocionális és intellektuális hatásai gyermekkorban  
Mozgásképzés (klasszikus balett, jazz-balett stb.), esztétikus testképzés alapjai gyermekkorban. 
 

26. Konzultációs hét 
Korosztályok és követelményeik ismertetése 
Tánctechnikai alapozó blokkok – gyermek kezdő, haladó szint 
Talaj akrobatika, akrobatikai előkészítő elemek szerepe, fontossága.  
 

27. Konzultációs hét 
Fontos képességek fejlesztése: a ritmikai pontosság és a zene táncban való interpretálása 
Speciális sportági képesség fejlesztési módszerek. 
Kiegészítő edzések szerepe a felkészítésben – korosztályonként. 
 

28. Konzultációs hét 
Tudatos edzéstervezés a zökkenőmentes kategóriaváltás érdekében. „Előre tanulás”. 
 
Írásbeli vizsga 
Értékelés 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
 
Témakörök: 

21. Korosztályi sajátosságok 

22. Fejlesztési módszerek 

23. Edzéstervezés 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

  

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség. 

 A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Félévi követelmények teljesítése.  
Pótlás: TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli vizsga 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

21.  Mády Ferenc: Egészségről táncosoknak. Budapest, Planétás - MTF, cop. 1998  
22. Szécsényiné Fekete Irén: Művészi gimnasztika táncosoknak. Bp. Planétás, 1999 
23. Berczik Sára: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika - módszertani útmutató a 3-10 éves 

korosztály testi neveléséhez. Budapest, Művelődési és Közokt. Min. 1992 
Berczik Sára: A gyermek harmóniája - Berczik Sára esztétikus testképző módszere, Budapest, Sport, 1990 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai 1. / 
Asztalitenisz 

Kódja: TE-EBL-SPJ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Karsai Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet  Tantárgy 
jellege: 
 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább az utánpótlás 

sport felé éreznek elhivatottságot, még részletesebb oktatási programot 

kapjanak a sportág korosztályos képzésének elméletéről. Interaktív részesei 

legyenek egy adott korosztály edzés feladatainak gyakorlati 

megvalósításában.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
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tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett egészségről, 
és álláspontját modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Az utánpótlás korosztályok besorolása, korcsoportonkénti versenyrendszerek. A korosztályos képzés jelentősége, 
jellemzői.  
1-2-3 mini újonc, újonc képzési programja. Bemutató edzés (1-2-3). 
4-5-6 serdülők képzési programja. Bemutató edzés (4-5-6). 
7-8-9 ifjúsági képzési programja. Bemutató edzés (7-8-9). 
10-11-12 junior (21 év alatti) képzési programja. Bemutató edzés (10-11-12). 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Edzéslátogatás, mely pontos és ápoltan történő megjelenést és aktív részvételt jelent.  

Edzéslátogatás a különböző korosztályos edzéseke, feladatok kijelölése a látogatások alkalmával. 

Feladatok értékelése (megfelelt, nem megfelelt értékelő skálán). 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás az összóraszám 20%-a. 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 
Megfigyelési szempontok kidolgozása és 
beadásuk. 

 Ellenőrző dolgozat és a beadandók teljesítése. 
Egyénre szabott elemzések és beadásuk. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás és aktív részvétel. 

A kijelölt házi feladatok időben történő beadása, mely az utolsó 

konzultációs hét utolsó tantárgyi óráját jelenti. Az edzéseken és a 

mérkőzéseken történő részvételt, mindig a megfigyelt csapat edzője 

hitelesíti aláírásával. 

Házi feladatok: 

1. Azonos korosztályba tarozó fiú és lány UP csapat 1-1 

edzésének megfigyelése és lejegyzetelése, valamint 

összehasonlító véleményezése. 

2.  Az edzés megfigyelésre választott csapatok 2-2 hivatalos 

mérkőzésének megfigyelése és lejegyzetelése, valamint 

összehasonlító véleményezése. 

Megfigyelési szempontok: 

 az edzések felépítése 

 terhelés adagolása 

 alkalmazott pedagógia és pszichológiai eszközök 
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 az edzések tartalmának egymásra épülése 

 interakciók a játékos-játékos között 

interakciók a játkos-edző között 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 ZH a félév során leadott tananyagból. A dolgozatot a félév utolsó óráján 
írják a hallgatók, a pótlás és javítás időpontja a vizsgaidőszakban kerül 
meghatározásra, előzetes egyeztetés után. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Wolfgang Friedrich und Frank Fürste: Tischtennis 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Különböző ország szövetségeinek szakfolyóiratai 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés 

specialitásai I. (atlétika) 
Kódja: TE-EBL-ATL-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   dr. Vágó Béla 

Oktató neve: az atlétika tanszék oktatói és a Magyar Atlétika Szövetség elnöksége által 

jóváhagyott edzők-oktatók. 

Előtanulmányi feltételek: Sportági  elmélet és gyakorlat IV. (atlétika) 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   

az edzőképzős Hallgatók ismerkedjenek meg a Kölyök Atlétika 

kialakulásával, céljaival, eszközrendszerével. Ismerjék meg a különböző 

szereket és azok alkalmazási lehetőségeit a 7-10 éves tanulók atlétikus 

alapjainak a képzéséhez. Váljanak képessé akár 60—80 fős versenyek 

szervezésére és lebonyolítására. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

 Ismeri a sport, fizikai aktivitás társadalmi 
integrációt elősegítő funkcióját (nemek, 
fogyatékkal élők, kisebbségek, hátrányos 
helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek, stb.). 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja az emberi méltóságot 
és jogokat a testkulturális területen 
végzett munkája során, különös 
tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Elmélet – gyakorlat: a Kölyök Atlétika kialakulása, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei 

a 7-10 éves gyerekek atlétikai edzéseiben I. 

 

2. Elmélet – gyakorlat: a KA kialakulása, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei a 7-10 éves 

gyerekek atlétikai edzéseiben II.   

 

3. Elmélet – gyakorlat: a Kölyök Atlétikában alkalmazott Oktatási modellek elsajátításának 

elméleti lehetőségei az atlétika edzések alkalmával I.  

 

4. Elmélet – gyakorlat: a Kölyök Atlétikában alkalmazott Oktatási modellek elsajátításának 

gyakorlati lehetőségei az atlétika edzések alkalmával II.  

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 

. 
aktív részvétel az órákon.  

Hiányzás mértéke a TVSZ szerint 
Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Az ellenőrző dolgozatok legalább elégséges szintű megírása és gyakorlati 
követelmények min. elégséges szintű teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

az óra pótlása az órarészt tartó tanárral történő megbeszélés szerint. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 bemutatás és írásbeli. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 www.iaaf.org 

Az Oktatási modellek elsajátításának 

gyakorlati útmutatója az „IAAF Világ-Képzési 

Projekt‖ ismeretében: PDF kiadvány, atlétika tanszék. 

IAAF – MASz: (2010), Bevezetés az edzéselmélet alapjaiba, MASz, Bp. 

Koltai J. – Oros F. (szerk.): (2004), Az atlétika oktatása, SE-TSK, Bp. 

IAAF - MASz: (2011), Az atlétikai Futás, Ugrás, Dobás, MASz, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Szekeres S: (1982), Fiatal atléták edzése, MASz, Bp. 

http://www.iaaf.org/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 

I. (Birkózás) 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Farkas Gábor, Dr.Barna Tibor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a birkózó-edző szakos hallgatók gyakorlati tapasztalatokat 
szerezzenek a korosztályokra jellemző sportági felkészítés sajátosságairól és az 
alkalmazott módszerekről. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
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működését felsőbb szinten is. felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Sportszervezetben szervezői 
tevékenységet tervez, szervez, irányít és 
ellenőriz. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 
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 7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Ismerkedés a sportággal. Játékos képesség fejlesztés és a sportág megszerettetése óvodás korban. 
 Kezdő birkózók (6-9 év) képesség fejlesztése. Akrobatikus és egyéb speciális rávezető gyakorlatok 

alkalmazása. 

 Kezdő birkózók (6-9 év). Technikai-taktikai képzése. Fogás előkészítő gyakorlatok alkalmazása és az 

életkori technikai alapok lerakása. 
 Utánpótláskorú versenyzők (10-18 év). Fizikai felkészítésének sajátosságai, és az alkalmazott 

edzésmódszerek alkalmazása. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése: az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Tanulmányi szabályzat szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 
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A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Utolsó héten ZH sikeres teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Tanulmányi szabályzat szerinti óralátogatás, az évközi feladatok 
elfogadható szintű  elvégzése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Barna (2006): Játék a birkózás 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai I. 
Evezés 

Kódja: TE-EBL-USZ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil Sós Csaba 

Oktató neve: Ficsor László, Lajkó Zsuzsa 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. evezés 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Az utánpótlás korú evezős versenyzők felkészítésének, sajátosságainak ismerete 
szakedzői szinten. Az utánpótlás korú evezősök szárazföldi és vízi felkészítésének, 
tervezésének elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Az utánpótlás korú evezősök vízi edzéstervezése 1.  GY 

 Az utánpótlás korú evezősök vízi edzéstervezése 2.  GY 

 Az utánpótlás korú evezősök szárazföldi edzéstervezése 1.  (Core gyakorlatok) GY 

 Az utánpótlás korú evezősök szárazföldi edzéstervezése 2.  (Képességfejlesztés)  GY 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

MOB, LTAD (hosszú-távú sportoló fejlesztési program)  
MESZ: Az evezősök hosszú távú szakmai programja 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Ficsor László, Evezős minimumvizsga 
 

 

 

 

 

 

 



949 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai I. 
(gyorskorcsolya sportágak) 

Kódja: TE-EBL-ATL-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 201910.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Telegdi Attila 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat IV. (gyorskorcsolya) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az edzőképzős Hallgatók ismerkedjenek meg a Korcsolyasport Hosszútávú 

Fejlesztési Programjának (KHFP) „Korcsolyázás tanulása‖ szintjének 

képzési rendszerével, céljaival, kialakulásával, eszközrendszerével. 

Ismerjék meg a különböző szereket és azok alkalmazási lehetőségeit a 8-12 

éves tanulók korcsolyás, már kezdő sportágspecifikus alap képzéséhez. 

Váljanak képessé akár 60—80 fős versenyek szervezésére és 

lebonyolítására. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
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rugalmassága, formálhatósága) működését felsőbb szinten is. fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
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munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Elmélet - gyakorlat; Éves edzésterv elkészítése élversenyzők számára: 

- Versenyek kijelölése a versenyszezonban 

- Dátumok és ciklusok meghatározása 

- Versenymodellezés és edzőtáborok kijelölése 

- Tesztek időpontjai az edzéstervben 

- Képességfejlesztés (5S) meghatározása %-os arányban az éves ciklusra 

- Erőfejlesztés meghatározása %-os arányban az éves ciklusra 

- Terhelés periodizáció (terjedelem és intenzitás) az éves ciklusra 

- Pszichikai felkészítés éves terve 

- A helyreállítódás és a fáradtság menedzselése 

- Iskolai elfoglaltság 

- Alkalmazott kiegészítő eljárások 

  Az éves edzésterv gyakorlati megvalósítása  

- Sablon alapján az éves edzésterv elkészítése több csúcspontra 

Várható eredményesség kalkulációjával a Korcsolyasport Hosszútávú Fejlesztési Programjának (KHFP) 

kialakulása, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei a 8-12 éves gyerekek gyorskorcsolya edzéseiben I. 
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Elmélet – gyakorlat; ; a KHFP kialakulása, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei a 8-12 éves gyerekek 

gyorskorcsolya edzéseiben II.   

Elmélet - gyakorlat; a KHFP alkalmazott Oktatási modellek elsajátításának elméleti lehetőségei a 

gyorskorcsolya edzések alkalmával I.  

Elmélet – gyakorlat;  a KHFP alkalmazott Oktatási modellek elsajátításának gyakorlati lehetőségei a 

gyorskorcsolya edzések alkalmával II.  

 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz 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) 

 Az órákon való aktív részvétel. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órákon. Hiányzás mértéke a TVSZ szerint. 

 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon a vizsgaidőszak ideje alatt, szóbeli 

vizsga szintén a félév végén. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

A Hosszú Távú Korcsolya Fejlesztési Program (MOKSZ) 

A Hosszú Távú Sportolófejlesztési Program (MOB) 

Canadian Sport for Life-LTAD 2.0  
(http:/canadiansportforlife.ca/sites/default/files/user_files/files/CS4L%202_0%20EN_april16_ 

webpdf.pdf) 

SpeedSkatingCanada’s Long-Term AthleteDevelopmentPlan 

(http:/www.speedskating.ca/about/skater-development/the-ltpad-model) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Szekeres S: (1982), Fiatal atléták edzése, MASZ, Bp. 

Gyere Korizni Program (gyakorlati útmutató) (MOKSZ) 

Pásztory A.,Rákos E.,(2009): Sportjátékok I. (Nemzedékek Tudása Könyvkiadó) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai I. Kódja: TE-EBL-EMK-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 02.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve: Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A hallgatók legyednek tisztában a korosztályos képzés egymásra épültségével és 
az életkori jellemzőivel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Aktív start időszak jellemzői jégkorongban 

 Örömteli alapozás időszak jellemzői jégkorongban 

 Az edzés tanulása időszak jellemzői jégkorongban 

 Az edzeni a megedződésért időszak jellemzői jégkorongban 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  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 

Aktív részvétel az órákon 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Géczi G., Balyi I és Tóth L. (2017): Hosszú távú játékosfejlesztési program. Magyar Jégkorong Szövetség  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Balyi I, Géczi G, Bognár J, Bartha Cs. (2016): Hosszú távú sportolófejlesztési program. Magyar Olimpiai Bizottság 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: 
Korosztályos képzés specialitásai I. 

JUDO 
Kódja: 

TE-EBL-KUZ-
KKS1 

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit 
Készítés 
dátuma: 

2019 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése: BA Edző 

Képzés munkarendje: Levelező 
Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve: 
Dr. Németh Endre 

Horváth Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

5. félév 
Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: 

Elmélet: 
0 

Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 
Gyakorlat: 

12 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy 
Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és 
bemutatás 

A tantárgy célja: 
A tantárgy célja, hogy a judo-edző szakos hallgatók gyakorlati 

tapasztalatokat szerezzenek a korosztályokra jellemző sportági 

felkészítés sajátosságairól és az alkalmazott módszerekről. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 
mélysége, 
szervezettsége, 
kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és 
sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Ismeri a tehetséggondozás 
elméleteit és annak 
gyakorlati 
megvalósíthatóságának 
módjait. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez 
kapcsolódó módszereket, 
technikákat. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, 
melyet a sportolók 
egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

Képességek (terület-
általános és terület-
specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások 
vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes sportágfejlesztő 
tevékenységre, melyet 
folyamatosan vagy 
projektszerű 
munkavégzésben valósít 
meg. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók 
kiválasztására, magas szintű 
felkészítésére, 
versenyeztetésére. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

 Képes a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók 
egészségének megtartása 
mellett. 

Attitűdök (érzelmi és 
értékelő 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 

 Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasági, 
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viszonyulások, 
megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

megszilárdítására. kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, 
saját erejétől függően 
próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a 
gyermeki és bármely életkori 
emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális 
területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a 
saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

Autonómia és 
felelősség (mértéke, 
területei a társas 
környezetben való 
cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről 
koherens egyéni álláspontot 
alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint 
alakítja környezetét.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play 
szellemében és értékeit 
közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad 
teljes környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív 
együttműködés kialakítására 
törekszik a testkulturális 
területen működő 
szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései 
során tudatosan képviseli 
azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Ismerkedés a sportággal. Óvodáskorú gyermekek komplex képességfejlesztése a 

judo mozgásrendszerével. Ukemi: esések a mindennapokban. 

2. Kisiskolás korú (10 év alatti) judokák dobástechnikájának felépítése és fejlesztése. 

Kumikata, kuzushi, tsukuri. 

3. Kisiskolás korú judokák földharc technikájának felépítése és fejlesztése. Átmenetek 

földharcban, leszorítások. 

4. Utánpótlás korú versenyzők képességfejlesztésének sajátosságai az életkor 

függvényében. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Óra/edzés látogatása (hiányzás az évfolyamra vonatkozó TE TVSZ szerint). 

 Edzésnapló vezetése (edzésmunka mennyiségének és intenzitásának regisztrálása, heti és havi 

összesítése oktatói segítséggel, irányítással). 

 Óra/óra rész megtartása, a tanult anyagból kijelölve az oktató által és a ZH megírása, minimum 

60%-ra értékelve. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése) 

 Óra/edzés látogatása (hiányzás az évfolyamra vonatkozó 

TE TVSZ szerint). 

 A félév elején megbeszélt és előírt, aktuális évi 

versenykiírásoknak megfelelően versenyen/versenyeken 

való aktív részvétel (versenyzőként /szervezőként 

/versenybíróként /segédedzőként/ edzőként). 

 Edzésnapló vezetése (edzésmunka mennyiségének és 

intenzitásának regisztrálása, heti és havi összesítése 

oktatói segítséggel, irányítással). 

 Óra/óra rész megtartása, a tanult anyagból kijelölve az 

oktató által és a ZH megírása, minimum 60%-ra 

értékelve.    
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Az aláírás megszerzésének 
feltétele, a teljesítés hiányának 
következménye 

 Óra/edzés látogatása (hiányzás az évfolyamra vonatkozó 

TE TVSZ szerint). 

 Edzésnapló vezetése (edzésmunka mennyiségének és 

intenzitásának regisztrálása, heti és havi összesítése 

oktatói segítséggel, irányítással). 

A fent említett feltételeknek együttesen kell teljesülniük. 

Amennyiben valamely vagy egyik feltétel sem teljesül, akkor 

a hallgató aláíráshoz kötődő Neptun bejegyzése megtagadva 

lesz, az évfolyamra vonatkozó TE TVSZ-t betartva. Mind 

ennek a következményei és a hallgatói kötelességei szintén 

az említett TE TVSZ dokumentumban találhatóak. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Óra/óra rész megtartása, a tanult anyagból kijelölve az 

oktató által és a ZH megírása, minimum 60%-ra 

értékelve.    

 A ZH és az óra/órarész tartás átlaga adja a félévi jegyet. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

52. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 

53. Németh E. (2016) Önvédelem, küzdősportok. In: Kézikönyv a testnevelés tanításához (5-8 

osztály). Szerk: Rétsági Erzsébet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 300-337. 

54. Galla F. – Horváth I. (1982): Judo övvizsgák Sport Bp. 

55. Nagy Gy. Ősze Attila (2002): Judo kyu vizsgák Delta Mosonmagyaróvár 94 p. 

56. Plavecz T-Bíró N. (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 

57. Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 

58. Nagy Ernő (1999) Küzdősport az iskolában. Fővárosi Önkormányzat Bp., 

59. Ulrich Klocke (2010) Judo top action. Meyer&Meyer Sport 

60. Yasuhiro Yamashita (2005) The fighting Spirit of Judo Yppon Books, Tokyo 
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AJÁNLOTT IRODALOM 

36. Dr. Barna Tibor (2006) Játék a birkózás. TF Könyvkiadó 

37. Jimmy Pedro (2001) Judo technics and tactics. Human Kinetics, USA 

38. Jiichi Watanabe-Lindi Avakian (2001) The Secrets of Judo. Tuttle Publishing, Boston 

39. Kiyoshi Kobayashi-Harold E. Sharp (2001) The Sport of Judo.  Tuttle Publishing, Boston 

40. Syd Hoare (2004) The A-Z of Judo. Yppon Books, London 

41. Isao Inokuma-Nobuyuki Sato (1986) Best Judo. Kodansha International, Tokyo 

42. Hedda Sander-Björn Deling (2002) Judo. Meyer Sport, Oxford 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai I. 
kajak-kenu 

Kódja: TE-EBL-USZ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: dr. Irmai istván 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. kajak-kenu 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: Az utánpótlás korú kajak-kenu versenyzők felkészítésének, sajátosságainak 
ismerete szakedzői szinten. Az utánpótlás korú versenyzők szárazföldi és vízi 
felkészítésének, tervezésének elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit.  
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  Válasszon az alábbiak közül.   Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A csónakház megszerettetése, edzésre rávezető foglalkozások – megfelelő sporteszköz kiválasztása 
(tudásszintnek és életkornak megfelelő hajó, lapát stb.), vízi edzések megtervezése. 

 Gyermek-, kölyök korosztályban jól fejleszthető tulajdonságok és annak módszerei. 

 Az utánpótlás korosztály  vízi- és szárazföldi  edzéstervezése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Szántó Csaba (2005): Canoe sprint Coaching manual (level 2-3), ICF Coaches Education Programme 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai I. 

KARATE 
Kódja: TE-EBL-KUZ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Csákvári László 

Előtanulmányi feltételek: Minimum 1. dan karate 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 
vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy a karate-edző szakos hallgatók gyakorlati 

tapasztalatokat szerezzenek a korosztályokra jellemző sportági felkészítés 

sajátosságairól és az alkalmazott módszerekről. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
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rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

módjait. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatásához, integrálásához 
szükséges elméleteket, eszközöket, 
módszereket. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és munkája 
során kiemelt jelentőséget tulajdonít a 
pedagógiai normák betartatásának. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
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ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Ismerkedés a karatéval. Óvodás és kisiskolás korú gyermekek komplex képességfejlesztése a karate 

mozgásrendszerével. (Játszunk karatét! Erősödjünk karatéval.) 
2. Kisiskolás korú (10 év alatti) karatékák ütés technikájának felépítése és fejlesztése. Choku tsuki, oi tsuki, 

gjaku tsuki és ezek kombinációi 

3. Kisiskolás korú karatékák rúgás technikájának felépítése és fejlesztése. Mae geri, mawashi geri, yoko geri, 

ushiro geri 

4. Kisiskolás korú karatékák védés technikájának felépítése és fejlesztése.  

Kemény és lágy védések, különböző magassági szegmensbe, kötött és szabad mozgások közben 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - a 

feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Rétségi Erzsébet Kézikönyv a testnevelés tanításához 5-8.  Osztály, Dr. Németh Endre PhD. 7. fe-jezet, 

Önvédelem és küzdősportok, Dialóg Campus Kiadó 2005. 

2. Dr. Gulyás Péter: Karate, BREK Propaganda GM. Budapest, 1983. 

3. Rebicek Gerd – A Goju-Kai Karate-do elméleti és gyakorlati    útmutatója –    Tres Print Kft. 2005. 

4. Adámy István – Kyokushin karate – Lunarimpex Kiadó, 2009. 

5. Kurdi Gábor – Hayashi-ha Shito ryu - Vince, Budapest 2003. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Martial Art and Sport – Milorad V. Stricevic MD. (Svetlost Inc., NY, USA 2002) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 1./ 
kosárlabda 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-KKS1 

TE-EBL-SPJ-KKS1 
 

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Balogh Judit 

Oktató neve:  Zsoldos András 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: A leendő edzők ismerjék meg a hazai és nemzetközi korosztályos 
kosárlabdázás trendjeit, tendenciáit, technikai és taktikai jellemzőit.  
Legyenek tisztában a hazai és a nemzetközi korosztályos kosárlabda 
különbségeivel, legyenek tisztában a fejlődés lehetőségeivel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A nemzetközi U12 lány korosztály elemzése 

 A hazai U12 lány korosztály elemzése 

 A hazai U12 lány korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

 A nemzetközi U12 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U12 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U12 fiú korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

 A nemzetközi U14 lány korosztály elemzése 

 A hazai U14 lány korosztály elemzése 

 A hazai U14 lány korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

 A nemzetközi U14 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U14 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U14 fiú korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése. Gyakorlattervezés, gyakorlatvezetés. 
Házi dolgozat: prezentáció készítése, bemutatása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  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) 

Prezentáció elkészítése és bemutatása a félév utolsó óráján 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 75%-án, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy a félévi teljesítmény alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Maurizio Mondoni (1994): Mini kosárlabda. MKOSZ, Budapest. 
FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 
Basketball for young players. FIBA, 2000 (a magyar változat kiadás alatt) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 1./ 
kosárlabda 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-KKS1 

TE-EBL-SPJ-KKS1 
 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Balogh Judit 

Oktató neve: Zsoldos András 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  26 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: A leendő edzők ismerjék meg a hazai és nemzetközi korosztályos 
kosárlabdázás trendjeit, tendenciáit, technikai és taktikai jellemzőit.  
Legyenek tisztában a hazai és a nemzetközi korosztályos kosárlabda 
különbségeivel, legyenek tisztában a fejlődés lehetőségeivel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A nemzetközi U12 lány korosztály elemzése 

 A hazai U12 lány korosztály elemzése 

 A hazai U12 lány korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

 A nemzetközi U12 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U12 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U12 fiú korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

 A nemzetközi U14 lány korosztály elemzése 

 A hazai U14 lány korosztály elemzése 

 A hazai U14 lány korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

 A nemzetközi U14 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U14 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U14 fiú korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése. Gyakorlattervezés, gyakorlatvezetés. 
Házi dolgozat: prezentáció készítése, bemutatása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
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Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Prezentáció elkészítése és bemutatása a félév utolsó óráján 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy a félévi teljesítmény alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Maurizio Mondoni (1994): Mini kosárlabda. MKOSZ, Budapest. 
FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 
Basketball for young players. FIBA, 2000 (a magyar változat kiadás alatt) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 1./ 
labdarúgás 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-KKS1 
 TE-EBL-SPJ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Prukner László 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ labdarúgás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább az utánpótlás 

fejlesztés, képzés felé elhivatottak, még részletesebb oktatási programot 

kapjanak a sportág korosztályos képzésének elméletéről. Interaktív részesei 

legyenek egy adott korosztály edzés feladatainak gyakorlati 

megvalósításában. Vegyenek részt különböző korosztályok 

edzésvezetésében. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  1. Az utánpótlás korosztályok besorolása, korcsoportonkénti versenyrendszerek.  A korosztályos képzés 
jelentősége, jellemzői. A 8 éven aluliak képzési programja 
2. Bemutató edzés (8 éves korosztály) 
3. A 10 éven aluliak képzési programja 
4. Bemutató edzés (10 éves korosztály) 
5. A 12 éven aluliak képzési programja 
6. Bemutató edzés (12 éves korosztály) 
7. A 14 éven aluliak képzési programja 
8. Bemutató edzés (14 éves korosztály) 
9. A 16 éven aluliak képzési programja 
10. Bemutató edzés (16 éves korosztály) 
11. A 18 éven aluliak képzési programja 
12. Bemutató edzés (18 éves korosztály) 
13. Ellenőrzés, számonkérés 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
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Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Tóth János – ifj. Tóth János: /2016/ Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei  

Dr. Németh Zsolt: /2015/ A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai  

Bicskei Bertalan:/1997/ Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése 2000 Aréna 

MLSZ: A labdarúgás játékszabályai 

MLSZ - UEFA képzés „c‖,  licence könyvek,munkafüzetek 

MLSZ –UEFA képzés „ B-A licence könyvek munkafüzetek 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Korosztályos képzés specialitásai I. - 
lovassportok 

Kódja:  TE-EBL-LOV-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Protzner Anna 

Oktató neve:   

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. sikeres teljesítése 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az lovassportokon belül, saját választott szakág elméleti és gyakorlati 
követelményeinek elsajátítása szakedzői szinten. 

- A témakör célja, hogy a hallgató folytassa szakági specializációját 

választott szakágában. Szakágához tartozó elméleti ismereteit 

bővítse, fejlessze, betekintést nyerjen a szakági versenyfelkészítés 

folyamataiba kezdő és gyermek kategóriákban 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
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valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Önállóan 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) 

- A témakör célja, hogy a hallgató folytassa szakági specializációját választott szakágában. Szakágához 

tartozó elméleti ismereteit bővítse, fejlessze, betekintést nyerjen a szakági versenyfelkészítés 

folyamataiba kezdő és gyermek kategóriákban 
- A hallgató megszerzett ismerettel képes teljes edzés megtartására, mentori felügyelettel, megadott 

szempontok és az előre elkészített edzésvázlat alapján. A félév során a hallgató részletesebb ismereteket 

szerez szakágának hosszabb távú edzéstervezési folyamataiból. A félév végén képes megadott 

szempontok alapján rövid és középtávú edzésfolyamat megtervezésére. 
- A félév során a hallgató betekintést nyer választott szakágának regionális és országos szintű 

versenyeinek lebonyolítási folyamataiba. Megismerkedik a versenyen résztvevő lovasok, edzők 

napirendjével, valamint a verseny lebonyolításáért felelős személyzet napi munkájával, feladataival, 

felelősségi köreivel. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

25. Félévi követelmények 
Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, edzésvezetés, hospitálás 

26. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának következménye: 
Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

27. Megengedett hiányzás mértéke:  
Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: max. 25% 

28. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, következményei: 
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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. 

29. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

30. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje: 
                Ellenőrző dolgozat megírása, edzésvezetés, edzéslátogatás  az utolsó konzultáció alkalmával az oktató által meghatározott,           
a félév elején közzétett tananyagból és módon 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat megírása, edzésvezetés, edzéslátogatás  az utolsó konzultáció 
alkalmával az oktató által meghatározott,           a félév elején közzétett 
tananyagból és módon  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH legalább 
60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

− Reiner Klimke: A fiatal ló alapkiképzése. Budapest, 1996, Mezőgazda Kiadó 

− M. Dür – K. Miesner, S. Miesner – M. Plewa: A jól képzett ló. Budapest, 2005, Mezőgazda Kiadó 

− Endrődy Ágoston: A military ló kiképzése, Budapest, 1998, Mezőgazda Kiadó 

− Némethy Bertalan: Díjugratás a Némethy-módszerrel, Budapest, 2000, Mezőgazda Kiadó 

− terbenz és Géczi: Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, TF Budapest 2016.  
− Dobák M.-Antal Zs.: Vezetés és szervezés, Akadémia kiadó 2016. 
− Masterman G. : Strategic Sports Event Management, Routledge 2014.  

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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−  Te  Dr. Hecker Walter: Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I., II., III., Budapest, 1985, 

Mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztérium információs központja 

− Balassa György: A ló nevelése és idomítása, Losonc, 1901 

− Versenyszabályzatok a választott szakágban 
− Bakacsi Gy. (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK, Budapest  
− Németh Zs. (2000): Versenyszervezés. Budapest 
− Nyerges M. – Petróczi A. (1995): A sportmenedzsment alapjai. TF, Budapest 
− Parks – Quarterman (2003): Contemporary Sport Management, Human Kinetics, USA 
− Torgensen, P.E. – Weinstock, I.T. (1983): Vezetés integrált felfogásban, KJK, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos Képzés Specialitásai I. 
- Műkorcsolya 

Kódja: TE-EBL-TOR-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.okt 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Gór-Sebestyén Júlia 

Előtanulmányi feltételek: nincs tantárgy, amely a képzés során tantárgyfelvétellel először a képzés 

félévében kerül meghirdetésre  
Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A korosztályos műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya versenyzők 

felkészítésének, sajátosságainak ismerete szakedzői szinten.  

A korosztályos műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya versenyzők 

képességfejlesztés tervezése, technikai képzés tervezése, korosztályos 

képzés elmélete és gyakorlata.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az emberi 
erőforrások alkalmazásához szükséges 
pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket, valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, vezetéselméleti, 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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szerv 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a testnevelés 
általános folyamatait, rendszereit, valamint 
ezek felépítését, működését. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és módszerekről. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres fizikai 
aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció menedzsment 
területén szervezési és vezetési feladatokat old 
meg. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, edzés, 
testnevelés, étrend-összeállítás és életmód-
tanácsadás területén), interdiszciplináris 
megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, terhelhetőségének, 
erőnlétének a fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési rendellenességek 
megelőzésére, illetve rehabilitációjára. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, és 
annak megőrzéséről. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai 
fejlődését, munkáját. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája során, 
különös tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport összefüggésben 
állnak, legjobb tudása szerint törekszik 
pozitívan befolyásolni ezeket az 
összefüggéseket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a 
vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 
testnevelés és sport/rekreáció társadalmi 
szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében és 
értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a testkulturális 
terület etikai normáit, lehetőségéhez mérten 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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javítja azok minőségét és etikusan viszonyul 
mások szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és terjeszti 
a testnevelés és sport/fizikai aktivitás, 
rekreáció társadalmi szerepét, fontosságát. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. 

Hosszútávú sportágfejlesztési program a műkorcsolyázásban ( LTAD) 

A hosszútávú sportoló fejlesztési programot befolyásoló tényezők az utánpótlás korosztályban 

Fejlettségi életkor 

Szenzitív időszakok, fejlesztési szakaszok 

A sportoló testmagassága, ülő magassága, karok fesztávja, és testsúlya ellenőrzés 

( Növekedés mérése, ellenőrzése, növekedés hat fázisa, mérési pontosság, mérési időzítés, csúcsmagasság, 

jegyzőkönyvek) 

 

2. 

Műkorcsolya, Jégtánc, Szinkronkorcsolya szabályai, versenyrendszerének korosztályos sajátosságai 

Korosztályos versenyek felépítése hazai és nemzetközi szinten 

Edzés és verseny a serdülőkor idején 

Teljesítmény: Mentális összetevők, felkészülés 

Sportháromszög testközelből (Sportoló-Edző-Szülő) 

 

3. 

Mozgásfejlődés, az egyén életében kialakuló kondicionális és koordinációs képességek 

A sportképességek fejlődésének érzékeny szakaszai az utánpótlásnevelésben 

Fizikai és élettani komponensek: Edzhetőség kérdése 

Az edzhetőség szenzitív periódusai 

5S (Állóképesség, Erőképesség,Sebesség, Képesség,Hajlékonyság) edzhetősége 

 

4. 

A sportági felkészítés alapelvei 

A korosztályos felkészítés elmélete és gyakorlata 

A korsztályos felkészítés megtervezése és annak gyakorlati részletei 

Az LTAD MKHFP a műkorcsolya, jégtánc,szinkronkorcsolya vonatkozásában,  

fókuszban az utánpótlás nevelés, elsősorban a "Korcsolyázás alapjai" és "Korcsolyázás tanulása" 

Műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya alapvető "kezdő" száraz és jeges technikai és fizikai felkészítésnek 

módszerei 

Gyakorlati tartalom: Sokoldalú képességfejlesztés, gyakorlatanyag szárazon és jégen korosztálynak 

megfelelően 

 

 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 8 óra 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 
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A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

Aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

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) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 

félév elejétől a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Írásbeli felmérő, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 www.isu.org ( ISU aktuális szabályai) 
 ISU General Regulations 2018 

 ISU Spec Regulationion 2018 

 ISU Communication ( aktuális) 

 www.moksz.hu (MOKSZ aktuális szabályai 

 Balyi, I., Cardinal, C., Higgs., Norris, S., Way, R.: Canadian sport for Life - Long-Therm Athelte Development (2013): 

Canadian Sport Institute, Vancouver 

 A Hosszú-távú Sportolófejlesztési program (MOB) 2017 

 A Korcsolyasport Hosszú távú Fejlesztési Programja Balyi István, Ifj. Telegdi Attila  

 Balyi I.,Richard Way:The  Role of Monitoring Growth in Long Term Athelete Developmen 

 Sport XXI - Moksz Korcsolyoktató program 

 Moksz Sport XXI program_Műkorcsolya ágazat 

 Moksz kezdő Korcsolyaoktatói segédanyag 

 Dr. Balyi István (2016.02.13): Serdülőkori periodizáció- Testnevelési Egyetem előadás  

 Dr. Balyi István_Telegdi Attila (2017.06.23-24.):   Edzői továbbképzés előadás 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Aktuális szakcikkek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai I. 
Ökölvívás 

Kódja: TE-EBL-KUZ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Kovács László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók gyakorlati tapasztalatot szereznek az egyes korosztályok speciális 
sportági képzésének sajátosságairól, melynek elsajátítása a hosszútávú sportági 
felkészülés optimális megteremtését teszi lehetővé. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  



992 
 

rehabilitációs folyam 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri az egészség és életmód 
fejlesztésének lehetőségeit és 
módszereit. 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Rendelkezik az emberi magatartás 
befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális készségekkel, 
valamint pedagógiai ismeretekkel. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatásához, integrálásához 
szükséges elméleteket, eszközöket, 
módszereket. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 
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ezeket az összefüggéseket. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 7-Törekszik arra, hogy a szakmai 
anyagokra vonatkozó szóbeli és írásbeli 
kommunikációja közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A sportág kiválasztásának rendszere 
I. 10-12 évesek (előkésztő) korcsoportjának követelmény rendszere 
 
II. 13-14 évesek korcsoportjának követelmény rendszere 
Általános célkitűzés:  
Sportági célkitűzések:    
Általános életkori sajátosságok:  
Jellemzően gyorsan fejlődő, kombinálható mozgásformák:  
Fokozottan fejlesztendő kondicionális képességek: 
A sportág kiválasztásának rendszere 
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III. 15-16 évesek korcsoportjának követelmény rendszere 

IV. 17-18 évesek korcsoportjának követelmény rendszere 

Általános célkitűzés:  

Sportági célkitűzések:    

Általános életkori sajátosságok:  

Jellemzően gyorsan fejlődő, kombinálható mozgásformák:  

Fokozottan fejlesztendő kondicionális képességek: 

LTAD Long-Term Athletes Development 

Aktív kezdet 

Örömteli alapozás-FUNdamentals 

Edzés tanulás- Learn to Train 

LTAD Long-Term Athletes Development 

Edzeni a megedződésért- Train to train 

Edzeni a versenyzésre – Train to compete 

Edzeni a győzelemért – Train to win 

Aktivitás az életért – Active for life 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: 
max. 25% vagy nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel 
kötelező, levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel 
kötelező 

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) 

 Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy/kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC I. Menet ( Budapest 2011) 

 id. Balzsay K. – Dr.Kovács L. Ökölvívó ABC III. Menet  
      Szakcikkgyűjtemény ( Budapest 2014) 

 Dr. Kovács László Az ökölvívó minimum vizsga szabályzata (2016)MÖSZ. 

 Dr. Kovács László Az ökölvívás kiválasztásának rendszere (2015) MÖSZ 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Révész László, Géczi Gábor, Bognár József, Tóth László (2005a): A sporttehetség megközelítési módjai. 

Magyar Edző, 4. 5-8.  

Révész László, Bognár József, Géczi Gábor (2005b): Pedagogical values reflected in elite sports: The case of 

talent. 10th Annual Congress, European College of Sport Science Abstract Book, Belgrade. 225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



996 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai I. 
ÖTTUSA 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Horváth Hajnalka 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja: Az öttusa mint egységes sportág és szakágainak elmélet és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. Egyéni és csoportos foglalkozások megtartása. Az 

öttusaversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a testnevelés és sport, rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, 
általános folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a megállapítására 
alkalmas legújabb műszereket, 
módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait. 

 7-Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés 
specialitásait, a prevenció, integráció, 
inklúzió, habilitáció és rehabilitáció 
kérdéseit. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 



998 
 

szakterületén előforduló esetekre. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Megismerni a sportágunkban leggyakrabban előforduló sérüléseket, megelőzésének módszereit, 
korosztályos bontásban. 
Ötszámban folyamatosan edzésre és versenyzésre alkalmas fiatalok kiegészítő képzése (prevenció-
korrekció), saját súllyal és speciális eszközökkel. 
Alap állapot felmérés módszerei, típusai és elemzése. A serdülőkori prevenció, az öttusázó alapképzésben. A junior 
korú öttusázók prevenciós és korrekciós gyakorlatainak mozgás módszerei. A felnőtt öttusa élsportolók prevenciós és 
korrekciós mozgás tréning módszerei+ Gyakorlati vizsga a tanult mozgásanyag bemutatása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
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Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel, a tanult mozgásanyag gyakorlati 

bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős konzultációs héten. 

Levelező munkarendben: max. 25% a megengedett hiányzás 

mértéke. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Ihász Ferenc Egészségmegőrzés és Prevenció, Terhelésélettani alapismeretek  
Hevér Krisztina Egészségtudatos gondolkodás, ösztönzés, prevenció 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Dr Metzing Miklós Gimnasztika 
Barbara Oettinger Funkcionális gimnasztika 
1000 Bemelegítő játékok és gyakorlat  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai I. 
Ritmikus gimnasztika 

Kódja: TE-EBL-TOR-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.08. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Adorjánné Olajos Andrea, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: nincs tantárgy, amely a képzés során tantárgyfelvétellel először a képzés 
félévében kerül meghirdetésre 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A korosztályos ritmikus gimnasztika versenyzők speciális 
képességfejlesztésének tervezése, az egyes kéziszerekre vonatkozó 
speciális szertechnikai felkészítés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szerek 
használatának lehetősége és azok tervezése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Gyermek kezdő-haladó korosztály képességfejlesztésének tervezése, szertechnikai képzés tervezése és az 
ahhoz kapcsolódó kiegészítő mozgásformák és kiegészítő szerek használatának tervezése. 
2. Serdülő korosztály képességfejlesztésének tervezése, szertechnikai képzés tervezése és az ahhoz 
kapcsolódó kiegészítő mozgásformák és kiegészítő szerek használatának tervezése. 
3. Ifjúsági korosztály képességfejlesztésének tervezése, szertechnikai képzés tervezése és az ahhoz kapcsolódó 
kiegészítő mozgásformák és kiegészítő szerek használatának tervezése. 
4. Felnőtt – junior korosztály képességfejlesztésének tervezése, szertechnikai képzés tervezése és az ahhoz 
kapcsolódó kiegészítő mozgásformák és kiegészítő szerek használatának tervezése. 

    

Aláírás megszerzése, írásbeli követelmény teljesítése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 
írásbeli követelmény legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Szécsényi J. (1992) Stretching 

2. Szécsényiné F. I. (1986) RSG Mozgás, szépség, harmónia 

3. Abádné H. H. Ritmikus gimnasztika. Mozgás, zene, harmónia. 
4. Dubecz J. Általános edzéselmélet és módszertan. 

5. Koltay J, Nádori L. Sportképességek fejlesztése. 

6. Lemhényiné T. O. Gimnasztika, művészi torna, mozdulatművészet 

7. Radák Zs.  Edzésélettan 2.0. 

8. Rigler E. Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB-k) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 1. / 
Röplabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-KKS1 
TE-EBL-SPJ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Jókay Zoltán 

Oktató neve:  Jókay Zoltán, Molnár István, Németh Lajos 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet  Tantárgy 
jellege: 
 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább az utánpótlás 

sport felé éreznek elhivatottságot, még részletesebb oktatási programot 

kapjanak a sportág korosztályos képzésének elméletéről. Interaktív részesei 

legyenek egy adott korosztály edzés feladatainak gyakorlati 

megvalósításában.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
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felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett egészségről, 
és álláspontját modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Az utánpótlás korosztályok besorolása, korcsoportonkénti versenyrendszerek. A korosztályos képzés jelentősége, 
jellemzői.  
1-2 évfolyam képzési programja. Bemutató edzés (1-2). 
3-4 évfolyam képzési programja. Bemutató edzés (3-4). 
5-6 évfolyam képzési programja. Bemutató edzés (5-6). 
7-8 évfolyam képzési programja. Bemutató edzés (7-8). 
9-10 évfolyam képzési programja. Bemutató edzés (9-10). 
11-12 évfolyam képzési programja. Bemutató edzés (11-12). 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás, mely pontos és ápoltan történő megjelenést és aktív részvételt jelent.  

A félév elején kiadott házi feladatok elkészítése és a félévvégen történő leadása. 

ZH a félévi tananyagból, mely 1-5 közötti osztályozó skálán kerül értékelésre. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás az összóraszám 20%-a. 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat és a beadandók teljesítése. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás és aktív részvétel. 

A kijelölt házi feladatok időben történő beadása, mely az utolsó 

konzultációs hét utolsó tantárgyi óráját jelenti. Az edzéseken és a 

mérkőzéseken történő részvételt, mindig a megfigyelt csapat edzője 

hitelesíti aláírásával. 

Házi feladatok: 

3. Azonos korosztályba tarozó fiú és lány UP csapat 1-1 

edzésének megfigyelése és lejegyzetelése, valamint 

összehasonlító véleményezése. 

4.  Az edzés megfigyelésre választott csapatok 2-2 hivatalos 

mérkőzésének megfigyelése és lejegyzetelése, valamint 

összehasonlító véleményezése. 

Megfigyelési szempontok: 

 az edzések felépítése 

 terhelés adagolása 

 alkalmazott pedagógia és pszichológiai eszközök 

 az edzések tartalmának egymásra épülése 

 interakciók a játékos-játékos között 
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interakciók a játkos-edző között 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 ZH a félév során leadott tananyagból. A dolgozatot a félév utolsó óráján 
írják a hallgatók, a pótlás és javítás időpontja a vizsgaidőszakban kerül 
meghatározásra, előzetes egyeztetés után. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Röplabdázás szöveggyűjtemény. I. köt. 2002. 

Röplabdázás szöveggyűjtemény. II. köt. 2004. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 „Tanuljunk röplabdázni‖ – oktató film, DVD – hunvolley.hu/up.szakanyagok 

Koordináció és gyorsaságfejlesztő gyakorlatok – DVD- hunvolley.hu/up.szakanyagok 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai I. 
(sakk) 

Kódja: TE-EBL-SDK-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.18 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Horváth József 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A hallgató legyen képes a szakosztályt, csapatot irányítani, az egyéni sajátosságok 
figyelembevételével edzési, felkészítési tervet elkészíteni. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Kiválóan ismeri az egyéni képességek 
fejlesztéséhez kapcsolódó módszereket, 
technikákat.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Felismeri sportágának speciális 
problémáit, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a sporttudományi 
kritériumoknak megfelelő adat- és 
információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Adatbázis használata 
2. Edzések előkészítése 
3. Felkészülési terv (szakosztályi szint) 
4. Komputerek használata az elemzésekben 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

3 házi feladat elkészítése, szóbeli beszámoló 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
3 házi feladat elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli beszámoló 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Sakkpalota 
Bognár Anna, Gál Tamás, Péczeli Zoltán, Zabó Katalin: Játékos sakktanítás 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Chess Opening Workbook for Kids 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai 1 

Tájfutás 

Kódja:  TE-EBL-RRC-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Dosek Ágoston és meghívott specialisták  

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  8 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  Gyakorlati példákon modellezve, hospitálás, szakmai gyakorlatok formájában:   

A tájfutás sajátosságainak ismerete szakedzői szinten a tájfutók teljes életen 

át tartó szabadidő eltöltése, felkészítése, versenyzése vonatkozásában. 

A tájfutó korosztályok terepi foglalkozásainak és versenyeinek sajátosságai, 

azok szakszerű tervezése és levezetése. 

A tájfutók foglalkozásainak, edzéstervezésének biológiai, szellemi 

(tájékozódástechnikai) és lelki háttere. Képesség az életkornak és 

képzettségnek megfelelő edzői-pedagógusi gyakorlat folytatására.   
  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 
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Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
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valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Gy 1.  

Aktív kezdetek, az alapok megteremtése, edzésre rávezető foglalkozások tájfutásban – terepi 

foglalkozás a kezdők gyakorlataival – szalagos pályák variációi. 

Gy 2   
 

Rendszeres foglalkozások a képességfejlesztés érdekében.  

Bevezetés a versenyzés világába. 

Ifjúsági korosztályok jellemző gyakorlatai a terepen. 

Gy 3  
Edzések az eredményesség érdekében, a világversenyekre való felkészülés gyakorlata terepen. 

Gy 4      
Szabadidős foglalkozások terepen, az idős korosztályok terepi gyakorlatai.  
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Népszerűsítő lehetőségek – gyakorlati megvalósíthatóság.  

 

 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben. 
A tájékozódási gyakorlatok sikeres megszervezése.   

aláírás megszerzése,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerinti aktív részvétel, szükség esetén egyéni konzultációs pótlás.  
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy  
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 LTAD a tájfutásban (angolul, Orienteering Canada, 2012) 

http://www.orienteering.ca/pdfs/LTAD_Orienteering.pdf 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orienteering.ca/pdfs/LTAD_Orienteering.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 1./ 
tenisz 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-KKS1 
TE-EBL-SPJ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Nemes Gábor 

Oktató neve:  Nemes Gábor, Dékány Marcell 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ tenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább az utánpótlás 

sport felé éreznek elhivatottságot, még részletesebb oktatási programot 

kapjanak a sportág korosztályos képzésének elméletéről. Interaktív részesei 

legyenek egy adott korosztály edzés feladatainak gyakorlati 

megvalósításában. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció  Ismeri a versenyzők egyéni 
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szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 



1017 
 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  1. Az utánpótlás korosztályok besorolása, korcsoportonkénti versenyrendszerek. A korosztályos képzés 
jelentősége, jellemzői. A 8 éven aluliak képzési programja 

 Bemutató edzés (8 éves korosztály) 
 A 10 éven aluliak képzési programja 

2. Bemutató edzés (10 éves korosztály) 
 A 12 éven aluliak képzési programja 
 Bemutató edzés (12 éves korosztály) 

3. A 14 éven aluliak képzési programja 
 Bemutató edzés (14 éves korosztály) 
 A 16 éven aluliak képzési programja 

4. Bemutató edzés (16 éves korosztály) 
 A 18 éven aluliak képzési programja 
 Bemutató edzés (18 éves korosztály) 
 Ellenőrzés, számonkérés 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Haylett J.-Evans R. (1989): World Tennis – Exeter Books, New York. 
Nemes G. (2003): Minitenisz az iskolában - Testnevelés szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 3. szám 15-21. 
Nemes G.-Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlatanyaga kezdők számára - Testnevelés szakmódszertani 
lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 18-32. 
Nemes G.-Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlatanyaga középhaladók számára - Testnevelés 
szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 33-43. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés 

specialitásai I. (testépítés és 

fitness) 

Kódja: TE-EBL-ATL-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Az MTFSZ és az Atlétika tanszék által kijelölt szakképzett vezető oktató 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági  elmélet és gyakorlat IV. (testépítés-fitnesz) 

 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A szakedzőképzésben részvevő Hallgatók ismerjék meg kiemelten a Gyermek 

fitness kialakulását, céljait, eszközrendszerét. Ismerjék meg annak 

gyakorlatanyagát, és azok korcsoportonkénti fokozatos nehézségi feltételeit. 

Járuljanak hozzá a korcsoportok éves felkészítéséhez, képzéséhez. Váljanak 

képessé korosztályos Gyermek fitness versenyek szervezésére, valamint 

lebonyolítására. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
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rugalmassága, formálhatósága) képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

kapcsolatrendszerét.  

 7-Részletekbe menően ismeri a 
testnevelés és sport/rekreáció alapvető 
szabályozását. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 

 Tiszteletben tartja az emberi méltóságot 
és jogokat a testkulturális területen 
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gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

végzett munkája során, különös 
tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
 

1. Elmélet – gyakorlat: a Gyermek fitness kialakulása, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei 

az éves gyerekek sportági edzéseiben. 

 

2. Elmélet – gyakorlat: Gyermek fitness korcsoportjainak kialakulása, elmélete, értékei, 

céljai és lehetőségei a korcsoportos edzések követelményeinek teljesítésében. 

 

3. Elmélet – gyakorlat: a Gyermek fitnessben alkalmazott Oktatási modellek elsajátításának 

elméleti lehetőségei az edzések lebonyolításánál. 

 

4. Elmélet – gyakorlat: a Gyermek fitness különböző korcsoportjaiban alkalmazott Oktatási 

modellek elsajátításának gyakorlati lehetőségei az edzéseknél. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 

. 
Aktív részvétel az órákon.  

Hiányzás mértéke a TVSZ 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) 

  
Az ellenőrző dolgozatok megfelelő szintű megírása és gyakorlati 
követelmények megfelelő szintű teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az óra pótlása az órarészt tartó tanárral történő megbeszélés szerint. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 Bemutatás és írásbeli. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Gyermek fitness gyakorlat anyaga: www.ifbb.hu 
Gyermek fitness verseny szabálzata: www.ifbb.hu 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai I. 
Férfi – Női torna 

Kódja: TE-EBN-TOR-KKS1 
TE-EBL-TOR-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek: nincs tantárgy, amely a képzés során tantárgyfelvétellel először a képzés 
félévében kerül meghirdetésre 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   

A korosztályos női-férfi tornászok  képességfejlesztés tervezése, technikai 
képzés tervezése, szerspeciális felkészítés és az ahhoz kapcsolódó 
kiegészítő mozgásformák: gumiasztal, mozgásképzés tervezése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Gyermek kezdő-haladó korosztály képességfejlesztés tervezése, technikai képzés tervezése, szer-speciális 
felkészítés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő mozgásformák: gumiasztal, mozgásképzés tervezése. 
2. Serdülő korosztály képességfejlesztés tervezése, technikai képzés tervezése, szer-speciális felkészítés és az 
ahhoz kapcsolódó kiegészítő mozgásformák: gumiasztal, mozgásképzés tervezése. 
3. Ifjúsági korosztály képességfejlesztés tervezése, technikai képzés tervezése, szer-speciális felkészítés és az 
ahhoz kapcsolódó kiegészítő mozgásformák: gumiasztal, mozgásképzés tervezése. 
4. Felnőtt – junior korosztály képességfejlesztés tervezése, technikai képzés tervezése, szer-speciális 
felkészítés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő mozgásformák: gumiasztal, mozgásképzés tervezése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, írásbeli követelmény teljesítése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 
írásbeli követelmény legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  Tóth, E. (1985) A női versenytorna. Sportpropaganda vállalat, Budapest.  
2. Karácsony, I. (1989) Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest. Objectiv an 2000, 

110° FIG ANNIVERSAIRE (1991) Moutie.       
3. Kalmár, Zs. (2007): Nemzetközi sportszakember képzés a 
      tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p.  
4. Tornáról színesen (1996) Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István.  
5. Válogatott cikkek a torna szakirodalmáról (1993) I. kötet. Karácsony István, Szakály Ernő és Kulcsár 

László szerkesztésében Budapest MTE. 
6. Válogatott cikkek a torna szakirodalmáról (1994) II. kötet. Karácsony István és Donáth Ferenc 

szerkesztésében, Budapest MTE. 
 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB-k) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai 

I. -úszás 

Kódja: TE-EBL-USZ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: Dr. Sós Csaba, Dr. Tóth Ákos, dr. Egressy János, Kovácshegyi Ferenc, 

Szájer Péter 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   

A korosztályos úszók szárazföldi és vízi felkészítése, annak tervezése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A korosztályos úszók vízi edzéstervezése 1.   

A korosztályos úszók vízi edzéstervezése 2. GY       

A korosztályos úszók szárazföldi edzéstervezése 1.  (Gimnasztika) GY   

A korosztályos úszók szárazföldi edzéstervezése 2.  (Képességfejlesztés)  GY     

Ismétlés  

ZH Zárthelyi Dolgozat     

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 4. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Á.(2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos specialitások – 1 
vitorlázás 

Kódja: TE-EBL-USZ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Sigmond András, Brencsán Dávid 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
Az utánpótlás korú versenyzők hajóosztály váltásának kérdésköre, a kiválasztás és 
a képességek alapján történő hajóváltás edzői irányítása, az átképzés 
specialitásának ismeret anyaga. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  



1031 
 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Az utánpótlás hajóosztályok testalkati, fizikai kritériumai a kezdők iskolai képzésétől a versenyzésig  E. 
A hajóosztály váltás kérdés köre: a korai és a késői  váltás negatív és pozitív hatásai a fiatalok sportági karrierjében 
A hajótest formája, súlya, vitorlázata, és érzékenységének hatása a  fiatal vitorlázók hajókezelési, hajóérzékenységi 
fejlődésére.  
A hajókinesztezia kialakításának lehetősége, mint  a fejlesztő és az olimpiai osztályok  sikerének bázisa   E. Gy. 
Fiatal versenyzők képesség fejlesztésének hajóosztály specifikus gyakorlatai  Gy. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Az aláírás megszerzésének  feltétele  az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
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) 

 Ellenőrző dolgozat megírása a 4. alkalommal, az oktató által 
meghatározott, és a félév elejétől a dolgozatig közzétett tananyagból és 
módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzésének kritériuma: az órákon való aktív részvétel. A 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. Az 
órák legalább 75 % - én való részvétel kötelező. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat legalább 60 % os eredménnyel történő megírása, 
melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 MOB, Balyi István: :Hosszú távú sportoló fejlesztési program.   LTAD program 
MVSZ Hosszú és középtávú sportág fejlesztési stratégia 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 World Sailing: Sailing as a Long-life sport 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlásedző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés 

specialitásai I.   VÍVÁS 
Kódja: TE-EBL-KUZ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-09 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Szepesi László (kardvívás), dr. Salamon Gábor Párbajtőrvívás, Szlovenszky 
István (tőrvívás) 

Előtanulmányi feltételek: érettségi 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a vívó szakos hallgatók a sportágra jellemző technikai-
taktikai, kondicionális képzés és az edzés folyamatok ellenőrzésének módszereit a 
gyakorlatban megismerjék és elsajátítsák. A hallgatók gyakorlati tapasztalatot 
szereznek a fiatal sportolók felkészüléséről, a technikai-taktikai képzésének 
folyamatáról, az eredményességet meghatározó kondicionális és pszichés 
képességek életkori sajátosságairól, fejlesztésének módszereiről.  A gyakorlati 
ismeretek birtokában önállóan képesek a fiatal, korosztályos sportolók (vívók) 
felkészülési folyamatát megtervezni, amely a technikai-taktikai, kondicionális 
képzés és pszichés felkészülés folyamatának ellenőrzését is magában foglalja. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció Magas szintű elméleti és gyakorlati 
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rugalmassága, formálhatósága) szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 
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szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A vívómester (az edző) szerepe, munkája.  Az iskolai vívásoktatás, a vívó szakkörök működése és feladatköre. A 
vívás akkreditált oktatási anyaga és módszertana. 

2. Kiválasztás, és a gyermekek vívás kérdései. 
3. A kezdés életkori szempontjai a vívásban; mozgáskoordináció és technikai-tanulás sajátosságai különböző 

életkorokban. A monotónia és a vívás(oktatás). 
4. A vívó-taktika tanulása (tanítása) gyerekkorban. Küzdelem, harciasság és motiváció. 
5. Sportágválasztás és a kudarc; sportágelhagyás pszichés okai. 
6. A fizikai terhelés életkori szempontjai. 
7. Fiatalkorúak pszichés felkészítése; pszichológiai hálózat. 
8. Az egyéni iskola a kezdők és haladók vívói felkészítésében. Edző és tanítvány változó viszonya az évek során. 
9. A Klub-közösség és a válogatottság. Tehetséggondozás kérdései. 
10. Tanulás és sportolás. Ifjúsági sport és oktatási központok hálózata. 
11. Vívómester feladatköre a klubokban, az utánpótlás menedzselésében, a korosztályi-utánpótlás korú versenyzők 

szakmai felkészülésében, (gyermek – újonc – serdülő korosztály). 
12. Válogatott csapatok felkészítése az utánpótlás korosztályban (kadet-junior) 
13. Korosztályos versenyek, kard, tőr és párbajtőrvívásban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az edzéseken való aktív részvétel, szóbeli és gyakorlati (bemutató) vizsga.  
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 
Szepesi László (2007): Vívástanulás csoportban. Dialóg Campus, Pécs, 2007, 110p.  
Gerevich – Szepesi L. (1979): Korszerű kardvívás (Sport, 1979) 
Tomanóczy–Gellért (1942): A vívás kézikönyve (Budapest, 1942) 
Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp. 284 p.  
Ozoray (Schenker) Z (1958): A modern magyar kardvívás (Sport: 1958.)  
Bay B-Rerrich -Tilli E. (1953): Tőr és Párbajtőrvívás (Budapest, 1953)   
Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. első, ill. 1977.)                                                
Beke Z. – Polgár J. (1962): A kardvívás módszertana. (Sport, Bp. 1962) 
Lukovich I.(1968): Tőrvívás (Sport, 1968) 
Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás (Sport, 1965)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

FIE-MVSZ (2016): A vívás versenyszabályai, 

Duronelly R.–Lukovich (1975): Vívás. A segédedzői tanfolyam gyakorlati táborának szakmai segédanyaga (BTSH Okt. 

csoport 1975) 

Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G: Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó)   

Lukovich I–Mecseki A.(1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája (Sport,1967) 

Kogler Aladár: A győzelemhez vezető út pszichológiája. MOB, 2016, 190p.  

Tanulmányi és segédanyagok: 
Szepesi László szerk. (2006): Út a dobogóra. Vívó oktatófilm: Kard -, tőr - párbajtőrvívás, MTV-TF, 2006. 85 perc; 

Szepesi László: Foglalkoztatási formák: Alapozástól az Olimpiáig DVD 

Szepesi László (2016): 5 kardiskola kezdő vívók iskolagyakorlatai, DVD 

Szepesi László (2016): Felnőtt- haladó vívó kardiskolája, DVD.  

Pézsa Tibor 2006): Edzőtovábbképzés, video 

Szabó M - Szabó Cs. (1992): Szúrópárna gyakorlatok szerepe a vívásoktatásban TF Videostúdió 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Korosztályos képzés specialitásai I. - 
vízilabda 

Kódja:  TE-EBL-USZ-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Kemény Dénes, Kásás Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. sikeres teljesítése 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az vízilabda sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása 
szakedzői szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Önállóan 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. Hogyan szerettessük meg az úszást a gyerekekkel. 
2. Milyen edzést kell tartani, hogy már a kezdeteknél érezzék. hogy ők már vízilabdások. 
3. Hogyan lehet a tökéletes mozgáskoordinációt létrehozni, hogyan lehet ezt minél hamarabb elérni. 
4. A fegyelem, az együtt gondolkodás, az egymás tisztelete és a csapatszellem fokozatos kialakítása. 
5. A szárazföldi munka fontosságának elmagyarázása és igényszintre emelése. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Rajki Béla – Gallov Rezső: Korszerű vízilabdázás 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Testnevelési Egyetem könyvtárában, a témában fellelhető korábbi diplomamunkák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.szemeszter 



1041 
 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Sportági elmélet és gyakorlat VI. 
- Aerobik 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.01 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsa 

Oktató neve:  Katus Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig, kiegészítve főleg a csoportos órákon résztvevő szabadidőben 

sportolók foglalkoztatásával. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
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rugalmassága, formálhatósága) rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
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jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A kangoo óra elméleti és gyakorlati alapismeretei. 

Az aquaaerobic óra elméleti és gyakorlati alapismeretei. 

A stretching óra elméleti és gyakorlati alapismeretei. 
A spinning óra elméleti és gyakorlati alapismeretei. 
A küzdősport mozgásaira épülő óratípusok elméleti és gyakorlati alapismeretei. 
A Fit-Ball óra elméleti és gyakorlati alapismeretei. 
A Flexi-Bar és X-Co óra elméleti és gyakorlati alapismeretei. 
A slide óra (sígimnasztika) elméleti és gyakorlati alapismeretei. 
A köredzés elméleti és gyakorlati alapismeretei. 

Az intervall óra elméleti és gyakorlati alapismeretei. 

A funkcionális csoportos edzés (TRX, cross training) elméleti és gyakorlati alapismeretei. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 
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Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, gyakorlati-írásbeli felmérés, az órákon való 

aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása, a gyakorlati 

anyag bemutatása. A feltételek részleges vagy teljes nem teljesítése 

az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F. I.G. 

Tihanyiné dr. Hős Ágnes: Az aerobik elmélete és gyakorlata TF, Budapest 1995 

Dr. Szécsényi József: Streching, TF, Budapest, 1992 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Karácsony, I., Katus, T., Juhász, J., Paczolay, Gy., Petrik, Á., Pfeifer, F.: A Magyar Torna Szövetség 125 éve, Magyar 

Torna Szövetség, Budapest, 2010 

Sölveborn, S.A.: Ez a streching, TF Könyvtár (FK 10847) 

Beaulieu, John E.: Stretching for all sports, TF Könyvtár (8-1/5722) 

Szécsényiné dr. Fekete Irén: Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1983 

Szécsényiné dr. Fekete Irén: Az új aerobik, Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984 

Hamza István: A torna, erő, bátorság, harmónia, Budapest Útmutató Kiadó, 1998 

Bejek, K., Hamar, P.:Torna ABC, Okker Kiadó, Budapest, p. 316.,1997 

Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1X1, Budapest, 2000. 

Kalmár, Zs.: Nemzetközi sportszakember képzés a tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p., 2007 

Karácsony, I.: Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest, 1989 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 

három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával I. Magyar Edző, 4. 26-30., 2005 

Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 

három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával II. Magyar Edző, 1. 27-33., 2006 

Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István: Tornáról színesen, Budapest,1996 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Akrobatikus Rock’n’Roll MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat VI. 
Akrobatikus Rock’n’Roll 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Kis Katalin 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat V. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Megismertetni a hallgatókkal az akrobatikus RR oktatásának alapjait, mélységeit. 
Ismeretek biztosítása az edzői munka ellátásához: 

- Szaknyelvi ismeretek. 
- Sportágspecifikus szabályok ismerete. 
- A félév során oktatásra kerülő Akrobatikus RR elemek technikai 

végrehajtására vonatkozó követelmények ismerete. 
- A feldolgozott mozgásanyag alapvető oktatás-módszertani ismeretei. 
- A tanult elemek gyakorlati végrehajtása. 

 
Kreatív oktatói szemlélet igényének felkeltése az Akrobatikus RR edzéseken. Saját 
oktatói stílus és módszerek kialakítása a tapasztalatok és tanult anyagok 
felhasználásával. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
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munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

29. Konzultációs hét 
 

Balesetvédelmi ismeretek. 
A félévi követelmények ismertetése. 
Versenyzés, és versenyeztetés stratégiája 
Speciális sportági képesség fejlesztési módszerek. 
A kontaktimprovizáció alkalmazásának lehetőségei 
’STAFF’ biomechanikája, alapelvek a dobás technikájához 
 

30. Konzultációs hét 
Biztonságot elősegítő berendezések használata, kezelése 
’BETTARINI’ biomechanikája, alapelvek a dobás technikájához 
SL0 akrobatikák (MCFS) – Előre- és hátra szaltó típusú elemek (elmélet és gyakorlat)  
 

31. Konzultációs hét 
Tánc és akrobatika egyensúlya felnőtt párosok felkészítése során 
Mentális felkészítés szerepe 
SL0 akrobatikák (MCFS) – DIVE típusú elemek (elmélet és gyakorlat) 
SL0 akrobatikák (MCFS) - kombinációk (meghívott táncosok segítségével) 
 

32. Konzultációs hét 
 

SL0 elemek – elmélet és gyakorlat (meghívott páros bemutatásával)  
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Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása  
Értékelés 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
 
Elméleti témakörök: 

24. Versenyzés, és versenyeztetés stratégiája 
25. Biztonságot elősegítő berendezések  
26. Mentális felkészítés  

 
Gyakorlati számonkérés:  

6. A kontaktimprovizáció  
7. ’STAFF’ 
8. ’BETTARINI’ 
9. SL0 akrobatikák (MCFS)  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség. 

 A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 

 1 db akrobatikus RR táncverseny látogatása. 

 Gyakorlati követelmények bemutatása 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Félévi követelmények teljesítése.  
Pótlás: TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli vizsga 
Gyakorlati követelmények bemutatása, oktatási gyakorlat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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24.  Mády Ferenc: Egészségről táncosoknak. Budapest, Planétás - MTF, cop. 1998  
25. Szécsényiné Fekete Irén: Művészi gimnasztika táncosoknak. Bp. Planétás, 1999 
26. Berczik Sára: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika - módszertani útmutató a 3-10 éves 

korosztály testi neveléséhez. Budapest, Művelődési és Közokt. Min. 1992 
27. Berczik Sára: A gyermek harmóniája - Berczik Sára esztétikus testképző módszere, Budapest, Sport, 

1990 

AJÁNLOTT IRODALOM 

96.   Az Állami Artistaképző Intézet (szakközépiskola és szakiskola) nevelési és pedagógiai programja. Budapest, 
Állami Artistaképző Intézet, 2004 

97. Dr. Ángyán Lajos: Sportélettani alapismeretek. Duplex-Rota Kft., Pécs 1993 
98. Bejek K.- Hamar P.: Torna ABC. OKKER Kiadó, Bp 1997 
99. Derzsy B.: A gimnasztika alapjai. Fit-Forma Welness Kft., Bp. 2006 
100. Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998 
101. Dr. Frenkl Róbert: Anatómiai és Sportegészségtani Ismeretek. OTSH jegyzet, Bp. 1993 
102. Hamar P. - Szakály E.: Minitrampolin ugrások-ugrásbemutatók. TF, Bp. 2003 
103. Hamza I.-Karácsony I.-Molnár F.-Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1x1. Hamza István, Bp. 2000 
104. Jeszenszky Endre: Balett + Jazztánc. Aesculart, Bp. 1995 
105. Jeszenszky Endre: Balett ± Dzsessz-tánc zsebszótár. Aesculart, Bp.  
106. Karácsony I.-Hamza I.-Keleti J.: Torna A-tól Z-ig. Hamza István, Bp. 1999 
107. Kerezsi E.: Torna I. Mozgásos elemek szakkifejezései. MTE, Bp. 1992 
108. Metzing M.: Gimnasztika. TF Továbbképző Intézet, Bp. 2006 
109. Németh András: Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpedagógusok számára. 

Budapest, Planétás : MTF, cop. 1997 
110. Ozsváth K. (szerk.): Gimnasztika-torna módszertan tanítóknak. BTF jegyzet, Bp. 2001 
111. Steuer, Wolfgang: Rock’n’Roll. Planétás kiadó, Bp. 2001  
112. Szakál A. – Kis K.: Akrobatikus Rock’n’Roll figurakatalógus. MTÁSZ jegyzet, Bp. 2007 
113. Szécsényiné F. I.: Ritmikus gimnasztika. JEL Kiadó, Bp. 2007 
114. Szécsényiné F. I.: RSG. Mozgás, szépség, harmónia. Sport, Bp. 1986 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 6. / 
Asztalitenisz 

Kódja: TE-EBL-SPJ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. augusztus 16. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Karsai Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 5. / Asztalitenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Az alapképzés (BSc) célja olyan edzők képzése, akik a gyakorlati  

irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány  

elméleti alapismereteit és alapvető módszereit is. A gyakorlatorientáltság és 

a sportszakmai készségek révén képesek – a sport sajátos 

eszközrendszerének alkalmazásával – a pszicho motoros képességek 

fejlesztésére, a sportági technikák és taktikák pontos, precíz elsajátítására a 

sportág fejlődésének tükrében. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
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rugalmassága, formálhatósága) szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

jellemző baleset-megelőzési és elsősegély-
nyújtási alapvető szabályokat és 
eljárásokat.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések alapján 
történő alkalmazását.  
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 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

    
 A tananyag ütemezése elmélet 

A tananyag heti bontásban 

 

1. Szabályok, játékvezetés, versenynaptár.                                                             Elmélet 2 óra 

2. Serdülő, ifi, felnőtt World-Tour versenyek, sorozatok a döntőkig.                   Elmélet 2 óra 

3. Újítások az ITTF- és az ETTU-ban, működésük a különböző bizottságokban. Elmélet 2 óra 

4. Az edzéstervezés elmélete, optimális formái, időzítés.                                      Elmélet 2 óra 

 A tananyag ütemezése gyakorlat 

 

1. Ütőborítások elemzése.                                                                                   Gyakorlat 2 óra 

2. Más felszerelések elemzése.                                                                            Gyakorlat 2 óra 

Boosterezés a gyakorlatban. 

3. Verseny rendezése és lebonyolítása.                                                               Gyakorlat 2 óra 

4. Edzőtáborok és lebonyolításuk.                                                                       Gyakorlat 2 óra 

5. Verseny meglátogatása.                                                                                   Gyakorlat 2 óra 

6. Verseny meglátogatása.                                                                                   Gyakorlat 2 óra 

7. Verseny elemzése.                                                                                           Gyakorlat 2 óra 

8. A gyakorlati munka rövid összefoglalása.                                                      Gyakorlat 2 óra 

 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás (edzésvezetés), szóbeli vizsga. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak 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) 

  

A félévaláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati 

bemutatás (edzésvezetés), szóbeli vizsga. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban  

meghatározottak szerint.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás  

megtagadását vonja maga után, edzéslátogatás a kiadott  

feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A 4. héten edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók 

a félév gyakorlati ismereteit. Ez beszámít az  érdemjegyébe. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Wolfgang Friedrich und Frank Fürste: 

Tischtennis - verstehen - lernen - spielen 

MOATSZ szaklapok 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Ormai László: A korszerű asztalitenisz 

DTTB Tischtennis 

Internet Google asztalitenisz 

You Tube asztalitenisz 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat VI. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Benczenleitner Ottó 

Oktató neve:  Az atlétika tanszék oktatói 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A Sportági elmélete és gyakorlata (atlétika) tantárgy három éve, hat féléve alatt 
az edzői szakos hallgatók ismerjék meg a különböző korosztályok edzés 
módszertanát, az egyes versenyszámok modell technikáját.  A hallgatók váljanak 
képessé – a különböző korosztályok – különös tekintettel a fiatal korosztály dobó 
képesség (vetés, lökés, hajítás) fejlesztő edzéseinek levezetésére.  A hatodik 
félévben részletesebben ismerjék meg, sajátítsák el a sportág alapjait, a dobó 
szakág stílus történetét a versenyszámok alap és modell technikáit és a dobás 
versenyszámok versenyszabályait. 1 éves edzésterv elkészítésének elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
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rugalmassága, formálhatósága) képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségeit és törekszik azok 
pozitív befolyásolására. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hallgatók, a leendő edzők ismerjék meg az atlétika dobó szakágának  hazai stílustörténetét. Legyenek tisztába a 
nemzetközi és a hazai, atlétika fejlődésében meghatározó szerepet játszó egyéniségek szerepével, a szakág fejlődését 
befolyásoló edzés módszereivel. Ismerjék a szakágak különböző alap és modell technikáit és az egyes versenyszámok 
szabályainak a taktikára és az edzés módszereket befolyásoló hatásait. Legyenek tisztában a sportág űzéséhez szükséges 
atlétikus képesség fejlesztő gyakorlatokkal, nyerjenek betekintést az atlétika versenyszámaiba  a dobó versenyszámok 
elsajátításával ismerjék meg annak dinamikai elemeit. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel a gyakorlati órákon. A mozgás és teljesítmény szinteknek bemutatása a dobás tesztgyakorlataiból.  
Egy 8-10 perces oktató film készítése dobóképesség(lökés –hajítás – vetés) fejlesztő medicinlabdás gyakorlatokkal, fiatal 
korosztály (10 – 14 év) részvételével. 
Ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése. 
MEFOB-on, vagy más egyeztetett atlétikai versenyen való részvétel versenyzőként vagy szervezőként. 
Rendszeres atlétikai edzésen való részvétel a TFSE-ben vagy saját szakosztályban a tanszék által elfogadott edző 
szakedző irányításával. 
1 db. éves edzésterv elkésztése (1 év vázlatos, 6 hét félig részletes, 1 hét részletes, és egy edzés teljesen részletes) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 
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A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények   mint fent 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel az órákon, a félév során megadott témákban házi dolgozat 
készítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Koltai J. – Szécsényi J., (1998), Az atlétika versenyszámok technikája Dobások, SE-TSK, Bp. 
Eckschmiedt S.,(2006), Atlétikai dobásgyakorlatok technikája, oktatása és alkalmazása, SE-TSK. Bp. 
Koltai J. – Oros F. (szerk.): (2004), Az atlétika oktatása, SE-TSK, Bp.  
Eckschmiedt S., (2006) Általános erőfejlesztés, betekintés a testépítésbe. SE-TSK. Bp. 
Atlétikai versenyszabályok: (2016), MASZ, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Eckschmiedt S. (1988), A dobások oktatásának előkészítése, az előkészítő dobásgyakorlatok technikája és oktatása. 
ÁISH. Budapest. 
J.I. Tomphson P. (1991) Introduction to Coaching Theory, IAAF 
J.I. Tomphson P. (2010) Bevezetés az edzéselmélet alapjaiba, IAAF – MASZ, Bp. 
Krasovec F. – Takács L. (1997), 100 év atlétika, MASZ, Bp. 
Koltai J. – Eckschmiedt S. – Kovács E. (1990) Az atlétikai dobásokról. Hungária Sport. Bp. 
Fejes Z. (1978), Korszerű edzés az atlétikában Bp. 
Szekeres S.  (1982), Fiatal atléták edzése, MASZ, Bp. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat VI.  

BIRKÓZÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Farkas Gábor, Dr. Barna Tibor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült birkózó szakemberek kibocsátása, akik a 

birkózás mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, és olyan 

versenyzőket nevelni, akik nemzetközi szinten is jó eredményekre képesek. 

A mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, a sportegyesületi 

munkához, a sportág elméleti műveléséhez rendelkeznek szükséges 

gyakorlati, és szaktudományi ismeretekkel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
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módszereit.  

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Elmélet: Mozgáskoordinációt fejlesztő speciális gyakorlatok a birkózók edzésein. A bonyolult technikai 

elemek végrehajtását javító speciális rávezető gyakorlatok alkalmazása a birkózók képzésében.  A 

birkózás oktatás technológiája. Az effektív motoros célszférát szolgáló eszközök, módszerek illetve a 

pszichomotoros célszférát szolgáló eszközök, módszerek.  Kognitív célszférát szolgáló eszközök, 

módszerek. A négy nemzedék korcsoportjába tartozó oktatástechnikai eszközök.  Az edző nevelő-
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oktató tevékenysége. Az érdeklődés, figyelem fejlesztése a birkózásban. 

 Gyakorlat: Fejlefogás/ átemelések, átfordítások. Átemelések és átfordítások  combfogással.  

Kombinatív támadási variációk parter helyzetben. 

 Elmélet:  Értelmi nevelés lehetőségei, módszerei a birkózás oktatásában. Kreativitásra nevelés.  Az edző 

nevelő-oktató tevékenysége, változatosság a birkózók képzésében.  Tanítási és tanulási módszerek a 

birkózásban. Birkózás oktatása az iskolában.  A taktika oktatásának elméleti és módszertani kérdései. A 

versenyzői típusok. 

 Gyakorlat:  Védekezési formák-kontratámadások parter helyzetben (húzások, kiülések, 

felülkerekedések, elmozgások fogásbontással) 

 Elmélet:  Dominanciára való törekvés. A taktika, mint cél és feladat. Az egyéni taktikai feladat és 

megoldásának lépései.  A birkózók versenytevékenységének elemzése.  A küzdelmi stílusjegyek 

meghatározása. A versenyteljesítmény objektív kiértékelése és, az kiértékelése, és az eredményességét 

javító célfeladatok meghatározása.  Élversenyzők speciális technikai-taktikai felkészültségének az 

ellenőrzése.  A kondicionális képességek ellenőrzése, funkcionális lehetőségek meghatározása 

 Gyakorlat:  Szabadfogás: Álló és parter helyzet összekapcsolása (támadó tevékenység folyamatossá 

tétele).  Szabadfogású mérkőzések taktikai felépítése, különböző stílusú és alkatú versenyzőkkel 

szemben. 

 Szóbeli vizsga, gyakorlati bemutatás 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Szakcikk fordítása 
Szóbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező - a 

feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

7. A birkózás versenyszabályai (2016)  UWW kiadvány. TF könyvtár 

8. Dr. Barna Tibor(2006): Játék a birkózás. TF könyvkiadó p.250 

AJÁNLOTT IRODALOM 

4. Rajko Petrov bolgár szakíró könyvei. FILA kiadványok. TF könyvtár p.257. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat VI. 
Evezés 

Kódja: TE-EBL-USZ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: Ficsor László, Szántó Éva 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V. evezés 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Az evezés sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. Eligazodik az evezős klubok, társadalmi és civil szervezetek, valamint az 
országos és regionális evezős szövetségek kapcsolatrendszerében. Megszerzett 
ismeretanyaga alkalmassá teszi arra, hogy egysége versenytaktikáját felépítse - 
megtanítsa, összhangba hozva az egység egyéni adottságait, és felkészültségét. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Stratégia, taktika szerepe az evezős versenyeken. 

 Versenyfelkészítés. Formaidőzítés. Versenyzés. 

 Az evezés nemzetközi szervezete (FISA), működése. 

 Az evezés hazai szervezete (MESZ), működése. 

 Evezés versenyszabályok. E 

 Evezősök versenyrendszere. 

 Hazai versenyrendezés. GY 

 Edzőtáborozás szervezés. GY 
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 Evezős utánpótlás programok. E 

 Edzői adminisztráció. E 

 Ismétlések. E 

 Összefoglaló, ellenőrzés, esszé, és írásbeli teszt formában. E 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

 Evezős edzések látogatása. 

 1 házi dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 4 K hét  alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, valamint egy házi 
dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Fáth András, Az evezés módszertana;  
Szabó Károly, Az evezés edzéselmélete és módszertana; 
MESZ versenyszabályok 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

FISA edzésmódszertani anyagok, (Coaching Manual Level III) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat VI. 

(gyorskorcsolya) 

Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 201910.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Telegdi Attila 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V. (gyorskorcsolya) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A gyorskorcsolya és rövidpályás gyorskorcsolya sportágak elmélete és 

gyakorlata tantárgy három éve, 6 féléve alatt a sportágak vonatkozásában a 

hallgatók ismerjék meg a sportági felkészítés alapelveit, a korosztályos 

felkészítés elméletét és gyakorlatát egészen az utánpótlás korosztályig, ahol 

képesek legyenek önállóan az életkori sajátosságoknak megfelelő 

korosztályos felkészülés megtervezésére és annak gyakorlati levezetésére. 

A hatodik félévben a gyorskorcsolya sportágak edzéselméletének gyakorlati 

oldalával és módszertanával és az ehhez tartozó életkori sajátosságoknak 

megfelelő technikai és fizikai felkészítés elsősorban gyakorlati 

módszereinek összefoglalása történik.A Hosszútávú Sportoló Felkészítési 

Program (LTAD) rendszerét a Magyar Korcsolyasport Hosszú-távú 

Felkészítési Program(MKHFP) összefoglalása mellett a rendszer 

felépítésének folyamatszintű megismerése és az élsportolóvá válás 

folyamatának megismerésére kerül sor. A félév során kiemelt figyelmet 
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kapnak az életszakaszok élettani sajátosságai és szenzitív időszakok által 

meghatározott felkészítés elmélete és gyakorlata fókuszban a technikai 

alapokkal, és az esetleges hiányosságok, gyengeségek felismerése és ezek 

kiküszöbölésének lehetőségei, technikái. A kurzus során megismerik a 

hallgatók a fogyatékkal élők versenyrendszerét, és bepillantást nyernek a 

felkészítésük sajátosságaira. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 



1066 
 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Elmélet: A fogyatékkal élők felkészítésének specialitásai, versenyeztetésük. Szakdolgozatokkal kapcsolatos 

kérdések megbeszélése, támogató javaslatok 

Gyakorlat: Egy négy felkészülési szakaszt átölelő felkészülési terv elkészítése a legfontosabb szenzitív életkori 

sajátosságok figyelembevételével, egy versenyeztetési tervvel kiegészítve. 

Elmélet: Szakdolgozatokkal kapcsolatos kérdések megbeszélése, támogató javaslatok  

Gyakorlat: Ismerjék meg az életkori szakaszokra jellemző mentális és értelmi fejlesztést elősegítő 

gyakorlatokat, jellegzetességeket. 

Elmélet: Szakdolgozatokkal kapcsolatos kérdések megbeszélése, támogató javaslatok.  

Gyakorlat: Gyorskorcsolya vagy rövidpályás gyorskorcsolya szárazföldi és jeges edzés vezetése fogyatékos 

gyerekek számára.  

 

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz 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) 

 Az órákon való aktív részvétel. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órákon. Hiányzás mértéke a TVSZ szerint. 

 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon a vizsgaidőszak ideje alatt, szóbeli 

vizsga szintén a félév végén. 

 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

A Hosszú Távú Korcsolya Fejlesztési Program (MOKSZ) 

A Hosszú Távú Sportolófejlesztési Program (MOB) 

Canadian Sport for Life-LTAD 2.0  
(http:/canadiansportforlife.ca/sites/default/files/user_files/files/CS4L%202_0%20EN_april16_ 

webpdf.pdf) 

SpeedSkatingCanada’s Long-Term AthleteDevelopmentPlan 

(http:/www.speedskating.ca/about/skater-development/the-ltpad-model) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Handbook of speedskating. (ISU) 

Harsányi L.(2000): Edzéstudomány I-II.Dialog Campus Kiadó, Pécs. 

Király T.,SzakályZs. (2011): Mozgásfejlődés és motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban. Dialog 

Campus Kiadó, Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat VI. 
(jégkorong) 

Kódja: TE-EBL-EMK-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V. (jégkorong) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgató ismerje meg a legfejlettebb hazai legjobb képzési rendszereket és 
oktatási programokat. Szerezzen ismeretet az inline, ball és sledge hockey 
szakágakról, azok sajátosságairól. Legyen képes ezekben edzés megtartására is. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 
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kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

• A jégkorong tehetséggondozásának folyamata.  
• Jégkorong tudományos vizsgálatok eredményeinek bemutatása.  
• Összefoglalás: 1. év 
• Az inline hockey kialakulása, szabályai, fejlődése. Inline hockey edzés megtekintése és hospitálása.  
• Inline hockey edzés megtartása.  
• Ball hockey kialakulásának története, fejlődése, játékszabályai.  
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• Ball hockey edzésvezetés.  
• A sledge hockey kialakulása, története. 
• Szabályai. Hazai és nemzetközi versenyei. 
• Összefoglalás: 2. év 
• Testvérsportágak: Jéglabda, Rink bandy és Ringette - szerepük a jégkorongozók fejlesztésében.  
• Kiegészítő sportok: birkózás, cselgáncs, ökölvívás, kosárlabda, footsal, floorball, lacrosse, tenisz, baseball és 
szerepük a jégkorongozók fejlesztésében. 
• Összefoglalás: 3. év 
• Ellenőrzés. ZH. 
• Felkészülés a záróvizsgára 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel.  Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a 
szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati bemutatás (edzésvezetés) az előírt technikai és/vagy taktikai 
támadó játékelem oktatásából. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő 
jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.  
Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi 
dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati 
bemutatás (edzésvezetés) az előírt technikai és/vagy taktikai 
támadó játékelem oktatásából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. A házi 
dolgozat két részből áll:  

 egy inline hockey mérkőzés megtekintése élőben és rövid 
értékelés, véleményezés készítése arról, hogy milyen 
pozitívumokat és negatívumokat tapasztaltak a mérkőzés 
során. A jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, 
vagy egy hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell.  

 Egy ball hockey mérkőzés megszervezése és szakmai 
értékelés elkészítése a csapatok taktikai megoldásáról 
támadásban és védekezésben.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A gyakorlatvezetésekre (inline és ball hockey) a 4. konzultációs héten      
           kerül sor, az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett 
tananyagból és     
           módon. Ellenőrző dolgozat a 4. konzultációs héten, az oktató által 
meghatározott, a      
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           félév elején közzétett tananyagból és módon. 
Írásbeli vagy szóbeli számonkérés és gyakorlatvezetés. Minden elméleti és  
            gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik, a 
végső osztályzat a  
            részosztályzatok átlagából alakul ki.             

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Balyi I., Géczi G., Bartha Cs., Bognár J. (2017): A hosszú távú sportolófejlesztési program. MOB 

http://isbhf.com/en/about-sport-w4/street-and-ball-hockey-w44/ 

http://wbhf.info/?lng=en 

https://www.paralympic.org/ice-hockey 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

http://www.ringette.cc/  

http://www.worldbandy.com/  

http://filacrosse.com/  

http://www.floorball.org/ 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: 
Sportági elmélet és gyakorlat II. 

JUDO 
Kódja: 

TE-EBL-KUZ-
SEGY6 

Tantárgy kreditértéke: 6 kredit 
Készítés 
dátuma: 

2019 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése: BA Edző 

Képzés munkarendje: Levelező 
Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve: 
Dr. Németh Endre 

Horváth Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I. JUDO 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

6. félév 
Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: 

Elmélet: 
8 

Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 
Gyakorlat: 

16 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy 
Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és 
bemutatás 

A tantárgy célja: 

Olyan felsőfokon felkészült szakemberek kibocsátása, akik a judo 

mozgásanyagot képesek magas szinten oktatni az óvodáskortól a 

világklasszis versenyzők szintjéig bezárólag. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 
mélysége, 
szervezettsége, 
kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és 
sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Ismeri a tehetséggondozás 
elméleteit és annak 
gyakorlati 
megvalósíthatóságának 
módjait. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez 
kapcsolódó módszereket, 
technikákat. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, 
melyet a sportolók 
egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

Képességek (terület-
általános és terület-
specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások 
vezetésére. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes sportágfejlesztő 
tevékenységre, melyet 
folyamatosan vagy 
projektszerű 
munkavégzésben valósít 
meg. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók 
kiválasztására, magas szintű 
felkészítésére, 
versenyeztetésére. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

 Képes a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók 
egészségének megtartása 
mellett. 

Attitűdök (érzelmi és 
értékelő 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 

 Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasági, 
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viszonyulások, 
megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

megszilárdítására. kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, 
saját erejétől függően 
próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a 
gyermeki és bármely életkori 
emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális 
területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a 
saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

Autonómia és 
felelősség (mértéke, 
területei a társas 
környezetben való 
cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről 
koherens egyéni álláspontot 
alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint 
alakítja környezetét.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Minden esetben a fair play 
szellemében és értékeit 
közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad 
teljes környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív 
együttműködés kialakítására 
törekszik a testkulturális 
területen működő 
szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései 
során tudatosan képviseli 
azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Taktika a judóban.  

 A taktika fajtái.  

 A taktika eszközei, oktatása. 

 A szabályváltozások hatása a taktikára. 

 Az egyéni taktika kialakulása. 

 A taktika összefüggése a versenyző alkatával, képességeivel, habitusával. 

 Taktikai feladatok gyakorlása speciális randorik során. 

2. Az edző pedagógiai, pszichológiai tevékenysége. 

 Előkészítő csoportoknál 

 Korosztályos judóban 

 Élsportban 

 Fogyatékkal élő sportolók esetében 

 Mentális felkészítés a judóban 

3. A Nageno Kata gyakorlása, oktatása, értelmezése 

A Katameno Kata  gyakorlása, oktatása, értelmezése 

4. Kapcsolattartás az edző és a szülő között 

Kapcsolattartás az edző és a szövetségi edző között 

Kapcsolattartás az edző és a szövetség között 

Kapcsolattartás az edző és a média között 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése) 

 Óra látogatása, a TE (az évfolyamra vonatkozó) TVSZ 

szerint. 

 Óra/órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 60%-ra 

értékelve. 

 A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

Az aláírás megszerzésének 
feltétele, a teljesítés hiányának 
következménye 

 Óra látogatása (hiányzás évfolyamra vonatkozó TE TVSZ 

szerint). 

 A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre való 

elkészítése, és az oktató által minimum 60%-ra értékelve. 

A fent említett feltételeknek együttesen kell teljesülniük. 

Amennyiben valamely vagy egyik feltétel sem teljesül, akkor 

a hallgató aláíráshoz kötődő Neptun bejegyzése megtagadva 

lesz, az évfolyamra vonatkozó TE TVSZ-t betartva. Mind 

ennek a következményei és a hallgatói kötelességei szintén 

az említett TE TVSZ dokumentumban találhatóak. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

o A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

o A házi kutató/elemző/leíró munka határidőre 

való elkészítése, és az oktató által minimum 60%-

ra értékelve. 

 Bemutatás 

o Óra/órarész megtartása egy alkalommal, a tanult 

anyagrészből kijelölve az oktató által, minimum 

60%-ra értékelve. 

 A két írásbeli munkának és a bemutatásnak az átlaga 

adja a végső félévi érdemjegyet. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

61. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 

62. Németh E. (2016) Önvédelem, küzdősportok. In: Kézikönyv a testnevelés tanításához (5-8 

osztály). Szerk: Rétsági Erzsébet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 300-337. 

63. Galla F. – Horváth I. (1982): Judo övvizsgák Sport Bp. 

64. Nagy Gy. Ősze Attila (2002): Judo kyu vizsgák Delta Mosonmagyaróvár 94 p. 

65. Plavecz T-Bíró N. (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 

66. Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 

67. Nagy Ernő (1999) Küzdősport az iskolában. Fővárosi Önkormányzat Bp., 

68. Ulrich Klocke (2010) Judo top action. Meyer&Meyer Sport 

69. Yasuhiro Yamashita (2005) The fighting Spirit of Judo Yppon Books, Tokyo 

AJÁNLOTT IRODALOM 

43. Dr. Barna Tibor (2006) Játék a birkózás. TF Könyvkiadó 

44. Jimmy Pedro (2001) Judo technics and tactics. Human Kinetics, USA 

45. Jiichi Watanabe-Lindi Avakian (2001) The Secrets of Judo. Tuttle Publishing, Boston 

46. Kiyoshi Kobayashi-Harold E. Sharp (2001) The Sport of Judo.  Tuttle Publishing, Boston 

47. Syd Hoare (2004) The A-Z of Judo. Yppon Books, London 

48. Isao Inokuma-Nobuyuki Sato (1986) Best Judo. Kodansha International, Tokyo 

49. Hedda Sander-Björn Deling (2002) Judo. Meyer Sport, Oxford 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat VI. –
kajak-kenu 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY1 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 219. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja a terhelésdiagnosztikai eljárások alapjainak megismerése, 
beépítése az edzéstervezésbe a kajak-kenu sportban. A tehetséggondozás és a 
versenyrendezés alapjainak megismerése.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  
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ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Terhelésdiagnosztikai eljárások alapjai a kajak-kenu sportban. 
Terhelésdiagnosztika a gyakorlatban. 
Edzéstervezés elméletben és gyakorlatban. 
Regeneráló eljárások. 
Gyógytestnevelés, gyógytorna jelentősége az edzői munkában. 
Tehetséggondozás a kajak-kenu sportban, különböző színtereken. 
Kajak-kenu versenyek, szervezési tudnivalók. 
 
 



1080 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, szóbeli vizsga 
teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás, a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

előadás anyaga 
http://kajakkenusport.hu/szovetseg/zebra-versenyszabalyok/ 
Szántó Csaba (2005): Canoe sprint Coaching manual (level 2-3), ICF Coaches Education Programme 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
 

 http://magyaredzo.hu/wp-content/uploads/2015/03/ujBerkes03.31.pdf 
http://www.sportorvos.hu/regeneracio/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kajakkenusport.hu/szovetseg/zebra-versenyszabalyok/
http://magyaredzo.hu/wp-content/uploads/2015/03/ujBerkes03.31.pdf
http://www.sportorvos.hu/regeneracio/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat VI. 
KARATE 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Csákvári László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült karate sportágban járatos szakemberek képzése, 

akik a karate mozgásanyagát képesek szakszerűen oktatni, a karatét mint 

versenysportot és mint szabadidő sportot egyaránt képesek oly módon 

átadni, hogy mindkét területen világszínvonalú tanítványokat neveljenek. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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 7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi integrációt 
elősegítő funkcióját (nemek, 
károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 7-Törekszik a területhez kapcsolódó 
pályázati feladatok meghatározására, 
mérlegelve azok lehetséges társadalmi, 
gazdasági, kulturális következményeit. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Elmélet:  A karate edzés oktatásmetodikai alapegységei (kihon-kata-kumite) módszertani oktatása 

Gyakorlat:  

-Kihon: A kihon – kata – kumite tanításának felépítése, egymásra épülése  

- Kata: Alapkaták: Heian I-V, Tekki I. Bassai Dai, Kanku Dai, tanítása, tartalmi és oktatásmetodikai elemei.  

- Kumite: Kihon kumitéktől a szabad kumitéig. Oktatásmetodikai áttekintés. 

 

Elmélet:   Képességfejlesztés a karatéban 

Gyakorlat:  

-   Képességfejlesztő gyakorlatok 

 

Elmélet:    Karate helye a közoktatásban 

Gyakorlat:  

-  Oktatásmetodika a közoktatásban 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése, gyakorlati bemutatás. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 
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Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Órákon való aktív részvétel, ZH, Házi dolgozatok, bemutatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 

bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

25. Rétségi Erzsébet Kézikönyv a testnevelés tanításához 5-8. Osztály, Dr. Németh Endre PhD. 7. fe-jezet, 

Önvédelem és küzdősportok, Dialóg Campus Kiadó 2005. 

26. Dr. Gulyás Péter: Karate, BREK Propaganda GM. Budapest, 1983. 

27. Rebicek Gerd – A Goju-Kai Karate-do elméleti és gyakorlati útmutatója – Tres Print Kft. 2005. 

28. Adámy István – Kyokushin karate – Lunarimpex Kiadó, 2009. 

29. Kurdi Gábor – Hayashi-ha Shito ryu - Vince, Budapest 2003. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

19. Dynamic Karate – M. Nakayama (Kodansha – 1986) 

20. Martial Art and Sport – Milorad V. Stricevic MD. (Svetlost Inc., NY,   USA 2002) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági gyakorlat és elmélet 6./ 
kézilabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY6 
TE-EBL-SPJ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.27. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Adorján Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Sportági gyakorlat és elmélet 5./ kézilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 

Gyakorlat 16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A hallgató ismerje meg a legfejlettebb hazai kézilabda akadémia képzési 
rendszerét, oktatási programját. Szerezzen ismeretet a csörgő labda 
sportágról. Legyen képes egy szivacskézilabda, egy strandkézilabda és egy 
qatch edzés megtartására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és élettani, 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 



1087 
 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Kézilabda akadémiai rendszer működésének feltételei.  
Szakmai nap a NEKA-ban: A nevelési – képzési program bemutatása. A tudományos vizsgálatok eredményeinek 
bemutatása. Bemutató edzések megtekintése. 
KSA Kézilabda Akadémia működésének bemutatása, bemutató edzés megtekintése, edzéstartás. 
A szivacskézilabdázás kialakulása, szabályai, fejlődése. A korosztály jellemzése, versenyrendszere. Előnyök és hátrányok. 
A szivacskézilabdázás mozgásanyaga, technika, taktika. Szivacskézilabda edzés megtekintése és hospitálása. 
Szivacskézilabda edzés megtartása. 
A csörgőlabda kialakulása, története, helye a kézilabdázásban. Szabályai. Hazai és nemzetközi versenyei.  
Csörgőlabda edzés megtekintése / aktív részvétel /megtartása.  
Strandkézilabdázás kialakulásának története, fejlődése, játékszabályai. Hazai és nemzetközi 
versenyrendszerek. A sportág technikai és taktikai elemeinek felosztása. Strandkézilabda edzés megtekintése 
és hospitálása. Strandkézilabda edzésen részvétel és/vagy edzésvezetés. 
A QATCH sportág kialakulása, története, főbb játékszabályai. QATCH játék technikai és taktikai elemei 
elméletben és gyakorlatban. QATCH edzésen részvétel és/vagy edzésvezetés. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából.  
Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig.  
Gyakorlati bemutatás (edzésvezetés) az előírt technikai és/vagy taktikai támadó játékelem oktatásából. 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák 
minimum 50%-án történő aktív részvétel.  Írásbeli 
és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi 
dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati 
bemutatás (edzésvezetés) az előírt technikai és/vagy 
taktikai támadó játékelem oktatásából. 
 

Számonkérés formája:  Válasszon az alábbi vizsgatípusok közül. 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A gyakorlatvezetésekre a 6. (szivacskézilabda) és a 11. 
(strandkézilabda) hetekben kerül sor, az oktató által meghatározott, 
a félév elején közzétett tananyagból és módon. Ellenőrző dolgozat a 
13. héten, az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett 
tananyagból és módon. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. A házi dolgozat két részből áll:  

- egy szivacskézilabda mérkőzés megtekintése élőben és 
rövid értékelés, véleményezés készítése arról, hogy milyen 
pozitívumokat és negatívumokat tapasztaltak a mérkőzés 
során. A jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, vagy 
egy hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell.  

 Egy strandkézilabda mérkőzés megtekintése élőben 
és szakmai értékelés elkészítése a csapatok taktikai 
megoldásáról támadásban és védekezésben. A 
jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, vagy 
egy hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell. 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 

-  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vagy szóbeli számonkérés és gyakorlatvezetés. 
Minden elméleti és gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik, a végső osztályzat a részosztályzatok 
átlagából alakul ki.             

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 neka.hu/ 

handball.hu/2012/12/18/a_nemzeti_kezilabda_akademiarol/ 

szivacskezi.mindenkilapja.hu/html/18397045/render/tortenet 

kolyokkezi.hu/szivacskezilabdazas/jatekszabalyok-u8/ 

kolyokkezi.hu/szivacskezilabdazas/szabalyok-u9/ 

http://www.vgyse.hu/kezdolap/csorgolabda/6-szabaly/14-szabaly 

videa.hu/.../a-csorgolabda-es-oktatasa-latasserult-parasport-vak-p6FRRutc7Ax4dNmi 

tamop-sport.ttk.pte.hu/tananyagfejlesztes/mindennapos-testneveles/jatsszunk.../04 

www.magyar.sport.hu/sport/jatekszabalyok/j_strand.../j_strand_kezilabda_1.htm 

https://drive.google.com/file/d/1pc8hqWqojXbh2TOOAOJWVBHVOoR6xpt9/view 
https://drive.google.com/file/d/1NoloEE-sehqNzmoa4T2B9lSlYnVhFU5S/view?usp=sharing 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vgyse.hu/kezdolap/csorgolabda/6-szabaly/14-szabaly
http://www.magyar.sport.hu/sport/jatekszabalyok/j_strand.../j_strand_kezilabda_1.htm
https://drive.google.com/file/d/1pc8hqWqojXbh2TOOAOJWVBHVOoR6xpt9/view
https://drive.google.com/file/d/1NoloEE-sehqNzmoa4T2B9lSlYnVhFU5S/view?usp=sharing


1089 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 6. / 
kosárlabda 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY6 

 TE-EBL-SPJ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Balogh Judit 

Oktató neve:  Zsoldos András 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 5. / kosárlabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a kosárlabdázók felkészítésének, edzésének 
elméleti hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak 
képessé az önálló rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, 
edzésvezetésre és értékelésre. Legyenek tisztában a technikai és taktikai 
lehetőségekkel, a nemzetközi szint követelményeivel; a megszerzett tudást 
a gyakorlatban képesek legyenek alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 
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 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Felnőtt korosztály sajátosságai 

 Edzői feladatok a korosztályban 

 Egyéni képzés posztok szerint 

 Gyakorlat- és edzéstervezés a korosztályban 

 Csapatépítései feladatok 

 Formatervezés, formaidőzítés, formában tartás 

 Felkészítés sorozatterhelésre 

 Nemek közti különbségek 

 Végjátékok stratégiája 

 Csapatstratégia felépítése, tervezése 

 Mérkőzéssel kapcsolatos feladatok 

 Scouting 

 Értékelés fajtái 

 Technológia alkalmazása 

 Kerekesszékes kosárlabda 

 3x3 kosárlabda 

 Edzői filozófia 

 A továbbképzés lehetőségei, forrásai 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése. Gyakorlattervezés, gyakorlatvezetés. 
Házi dolgozat: a korosztály képzési anyagához kapcsolódó idegen nyelvű szakcikk összefoglalása magyar 
nyelven. 
Videóanyag készítés: a korosztály képzési anyagához kapcsolódó idegen nyelvű Coach Clinic előadás 
kiválasztása, összevágása, bemutatása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozatmegírása a 13. héten történik, az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 75%-án, az órák minimum 50%-án történő 
aktív részvétel. A házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig.  
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy a félévi teljesítmény alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 
Basketball for young players. FIBA, 2000 (a magyar változat kiadás alatt) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 

 

 

 

 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 6./ 
Labdarúgás 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY6 

TE-EBL-SPJ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Labdarúgó Szakcsoport - LCS 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Prukner László 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 5./ Labdarúgás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A leendő edzők ismerjék meg a labdarúgók felkészítésének, edzésének elméleti 
hátterét és alkalmazandó módszereinek széles körét, váljanak képessé az önálló 
rövid-, közép- és hosszú távú edzéstervezésre, edzésvezetésre és értékelésre. 
Legyenek tisztában a technikai és taktikai lehetőségekkel, a nemzetközi szint 
követelményeivel; a megszerzett tudást a gyakorlatban képesek legyenek 
alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait.  



1094 
 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
A profi és az amatőr felnőtt futball sajátosságai, a fiatal játékosok integrálásának lehetőségei. 
Heti 2-4 edzés tervezése az amatőr labdarúgásban. 

Játékelemek, játékhelyzetek kialakításának, megoldásainak gyakorlatai ezekben a bajnokságokban. 

A profi klubok szakmai stábjainak összetétele, feladat, munkamegosztás, kommunikáció 

Mérkőzéselemzés megfigyelési, elemzési eljárások /jegyzetelés, film, videó.... stb/ 

Terhelés élettani labor szerepe a felkészítésben, laboratóriumi és pályatesztek 

Edzésterv, edzésnapló készítése vezetése 

Kiselőadások megtartása meghatározott szakmai témakörökben 

Strandfoci, futsal, Teqball, futgolf 

A labdarúgás és módszertanának alapfogalmai: / Edzésterhelés, GPS technológiák, Spiroergonométer, 

Légzésfunkció, Anaerob küszöb, Terhelés élettan.../ 

Diplomadolgozatok megbeszélése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 - Óra látogatás (80%), 

 - órai jegyzet készítése,  

 - 2 házi dolgozat megírása, 

 - edzés és mérkőzés látogatás igazolása. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Aláírás megszerzése, ZH megírása legalább elégséges szinten 

(60%) 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aláírás feltétele: Óra látogatás (80%), jegyzetkészítés, bemutatás. 

2 házi dolgozat megírása, edzés és mérkőzés látogatás igazolása 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 

után 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Tóth János – ifj. Tóth János: /2016/ Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei  

Dr. Németh Zsolt: / 2015/A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai  

Bicskei Bertalan:/1997/ Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése 2000 Aréna 

MLSZ: A labdarúgás játékszabályai 

MLSZ UEFA B-A licence könyvek, munkafüzetek 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Ajánlott irodalom:  

Benedek E.-Pálfai J. (1978): 600 Labdarúgó edzésjáték.  

Hargitay Gy. (1975): A korszerű kapusjáték Sport, Bp. 170 o. 

Tóth J - Pári S: (2009) UEFA ’B’ és ’A’ képzési –szakmai ismeretanyag 

Szalai L. (1998): Gyermeklabdarúgás I.- II Góliát-Mc-Donald’s FC. 84o. és 103o 

Horst Wein FUNINNO. 

Both József A futball egy nagy játék I-II 

Dr Mezey György: / 1988/ Élvonalbeli labdarúgók felkészítése Sport Bp. 

Kis János:/ 2014/ Aki arra érdemes.... 

Youtube szakmai videók 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat VI. Kódja: TE-EBL-LOV-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.22 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Protzner Anna 

Oktató neve: Dr. Protzner Anna, Zupán Péter, Balog Orsolya, Szilágyi Réka, Száz Petra 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A pedagógiai szemlélet és felelősség formálása, ismeretek nyújtása a nevelés 
történetének és elméletének köréből, pedagógiai készségek alakítása, külön 
tekintettel a lovasok versenyeztetésével kapcsolatban. 
A lovasedzők hatékony munkájához nélkülözhetetlen fejlődés- és 
neveléslélektani, valamint sportpszichológiai alapismeretek elsajátítása. A lovas 
verseny sportok pszichológiájának megismerése. 
Valamint ismereteket szerezzenek a ló és lovas együttmozgásának funkcionális és 
biomechanikai szempontok alapján történő elemzéséhez. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 

Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
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rugalmassága, formálhatósága) emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

alapelveket.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
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szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Lovasedzés pedagógiai-pszichológiai módszerei (E+Gy 6 óra)  
2. Lovas edzéselmélet (E+Gy 6 óra)  
3. Lovasedzés pedagógiai-pszichológiai módszerei (E+Gy 6 óra)  
4. Lovaglás mozgástana (E+Gy 6 óra)  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

31. . Félévi követelmények 
Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 

32. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának következménye: 
Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

33. Megengedett hiányzás mértéke:  
Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: max. 25% 

34. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, következményei: 
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 
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vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése vagy megtagadása nem lehetséges. 
35. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
36. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának 

módja és ideje: 
Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó konzultáció alkalmával az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, gyakorlati bemutatás. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás az utolsó konzultáció 
alkalmával az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett 
tananyagból és módon. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Sárközy Tamás: Magyar Sportjog,   2015, HVG-Orac kiadó kft. 

 C. Hess – W. Hölzel, E. Meyners – C. Elsner – A. Müller Kaler – M. Putz – B. Ashbahs – A. Tack: 

Edzéselmélet, 1997, Mezőgazda Kiadó 

 1. Gombocz J. – Trencsényi L. (2007.): Változatok a pedagógiára. Okker Kiadó, Budapest 

 Bábosik I. (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest 

 Gombocz J. (2004): A mentálhigiénés képzettségű pedagógus. Embertárs, 3. 196-207. 

 Rigler E.: Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai. rész: Alapfogalmak. A terhelés. Jegyzet az 

iskolarendszeren kívüli sportszakemberképző tanfolyamok részére Bp. 1993. 89. p. 

 Derzsy B.- Fábián Gy. - Ozsváth K. - Rigler. E. - Zsidegh M.: Tematikus ábragyűjtemény az edzéselmélet 

tanulmányozásához. TFTI Tanfolyami jegyzet, Bp. 1980. 160. p. 

 Atkinson et al.: Pszichológia. Budapest: Osiris, több kiadás. 

 Kállai J. Varga J. & Oláh A. (2007). Egészségpszichológia a gyakorlatban. Budapest: Medicina. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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 Gordon, T.: T.E.T. (A tanári hatékonyság fejlesztése). Gondolat Kiadó, Budapest, 1991. 

 Bernáth L. & Révész Gy. (1998). A pszichológia alapjai. Budapest: Tertia. 

 N. Kollár Katalin – Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, 2004. 
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A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági Elmélet és Gyakorlat VI. 
Műkorcsolya, Jégtánc, Szinkronkorcsolya  

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.okt 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Gór-Sebestyén Júlia 

Előtanulmányi feltételek: Sportági Elmélet és Gyakorlat V., amely a képzés során tantárgyfelvétellel 

először a képzés 5. félévében kerül meghirdetésre. 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya oktatási tartalmával. képzési és 

követelményrendszerével olyan felkészültség biztosítása, amely képessé 

teszi a szakedzőt versenyzők felkészítésére utánpótlás korosztálytól a felnőtt 

életkorig. A műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya mozgásanyagának 

leíró, kvalitatív elemzése. Oktatás módszertani ismeretek és az ismeretek 

alkalmazása. Előkészítő, rávezető gyakorlatok alkalmazása, szerkesztése és 

gyakorlatban történő végrehajtása.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a testnevelés 
általános folyamatait, rendszereit, valamint 
ezek felépítését, működését. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció szabályozási 
környezetével, a szabályozás folyamatával. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, rendszereit, 
valamint ezek felépítését, működését felsőbb 
szinten is. 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres fizikai 
aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció menedzsment 
területén szervezési és vezetési feladatokat old 
meg. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, edzés, 
testnevelés, étrend-összeállítás és életmód-
tanácsadás területén), interdiszciplináris 
megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését megtervezi és 
felügyeli, valamint a sport/turizmus és 
egészség menedzsment területén szervezésre 
és vezetésre alkalmas. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Felismeri a testkulturális terület speciális 
problémáit, kiválasztja és helyesen alkalmazza 
a megfelelő sporttudományi kritériumoknak 
megfelelő adat- és információ-felvételi, elemző 
és kiértékelési módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai 
fejlődését, munkáját. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport összefüggésben 
állnak, legjobb tudása szerint törekszik 
pozitívan befolyásolni ezeket az 
összefüggéseket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája során, 
különös tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a 
vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 
testnevelés és sport/rekreáció társadalmi 
szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében és 
értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 7-Tudatosan alakítja, követi a testkulturális 
terület etikai normáit, lehetőségéhez mérten 
javítja azok minőségét és etikusan viszonyul 
mások szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja 
más tudományágak módszertani sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és terjeszti 
a testnevelés és sport/fizikai aktivitás, 
rekreáció társadalmi szerepét, fontosságát. 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. 

Edzők adminisztrációs feladatianak ismerete 

Felkészülési tervek, Beszámolók, Értékelések megírásának módszertana 

Edzésvázlat, Jelenléti ívek, Edzsénaplók 

Versenykiírás, versenynevezések, PPC, határidők- ISU -MOKSZ szabályok alapján 

Versenyengedélyek, Sportorvosi engedélyek 

 

2.  

Táplálkozás fontossága esztétikai spoprtágakban 

Táplálkozás teljesítményfokozó szerepe 

Teljesítménydiagnosztikai ismeretek alapjai 

 

3. 

Szakdolgozattal kapcsolatos kérdések megbeszélése, támogató javaslatok 

 

4. 

Szakdolgozattal kapcsolatos kérdések, szakdolgozatok kidolgozása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 20 óra 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

Aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem 

teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

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. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 

félév elejétől a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Írásbeli felmérő, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Balyi István (2016.02.13): Serdülőkori periodizáció- Testnevelési Egyetem előadás  

 Fernando Naclerio, Jeremy Moody, Mark Chapman: Applied Periodizition: a methodological Approach _ (Journal of 

Human Sport) 

 Géczi G., Balyi i., (2016): A Hosszú-távú sportolófejlesztési Program szükségszerűsége a magyar sportban. A 

Testnevelési egyetem Közleménye, Budapest (Utánpótlássport jellegzetességei 2016 április 

 www.isu.org(Aktuális szabályok) 

 www.moksz.hu (Aktuális szabályzatok)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

Aktuális szakcikkek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 
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A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat VI.  
ÖKÖLVÍVÁS 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  id. Balzsay Károly  Dr. Kovács László  ifj. Balzsay Károly 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan felsőfokon felkészült szakemberek kibocsátása, akik az ökölvívó sport 
mozgásanyagát képesek magas szinten oktatni az óvodáskortól a világklasszis 
versenyzők szintjéig bezárólag. A tantárgy keretében a résztvevők közvetlen 
kapcsolatba kerülnek az ökölvívás küzdelmi játékrendszerének változatos 
technikai és taktikai alapelemeivel. Megismerésük lehetőséget adhat arra, hogy 
baleset mentesen  és szakszerűen gyakoroljuk a sportág mozgásanyagát. Az 
ökölvívás mozgás anyagát főleg szabadidős, sportközi foglalkozások 
sporttáborozásokon, de a mindennapi életben sikerrel használhatják. 
Bevezetés az ökölvívás  a harci küzdelem – támadás a védekezés a kontratámadás 
- sajátos pszichés helyzetének megismerésébe, az ökölvívás gyakorlati 
mozgásanyagába. A tantárgy keretében a résztvevők közvetlen kapcsolatba 
kerülnek az ökölvívás küzdelmi játékrendszerének változatos technikai és taktikai 
alapelemeivel.  
Megismerésük lehetőséget adhat arra, hogy baleset mentesen  és szakszerűen 
gyakoroljuk a sportág mozgásanyagát. Az ökölvívás mozgás anyagát főleg 
szabadidős, sportközi foglalkozások sporttáborozásokon, de a mindennapi 
életben sikerrel használhatják. 
A gyakorlati foglalkozásokon a hallgatók elsajátítják a ökölvívás mozgásanyagának 
technikáját, oktatását, az edzésgyakorlatokat valamint az edzőtermi eszközök 
célszerű alkalmazását. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 



1107 
 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, 
problémák feltárása illetve megoldása 
érdekében szakmai segítséget kérjen és 
elfogadjon. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 
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 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A felkészülés sajátosságai  

Sérülések 

Sérülések megelőzése 

könnyebb sérülések kezelése 

súlyos sérülések esetén történő teendők 

Regeneráció 

 alvás 

 aktív pihenés 

 relaxáció 

 masszázs 

 szauna 

 jeges tömlő 

Dopping elleni tevékenység 

verseny közbeni dopping vizsgálat 

versenyen kívüli dopping ellenőrzés 

Az AIBA regisztrált vizsgálati listájában szereplő versenyzők kötelezettségei   
Az edző feladatai a dopping ellenes tevékenységben 
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Fizikai képességek az ökölvívásban 

A fizikai képzés élettani háttere 

komplex képességek fejleszthetősége  

Az ökölvívó aerob állóképessége és fejlesztésének lehetősége 

Az ökölvívó anaerob állóképessége és fejlesztésének lehetősége  

Képességek fejlesztése az ökölvívás közelségében 

Individualizáció 

Az egyénre szabott edzés célja 

Az egyénre szabott edzésterv kidolgozásának lépései 

Az edzések egyénre szabása fiatal ökölvívók esetében 

Az ökölvívó természetes karakterének erősítése 

A fejlődéshez szükséges tapasztalat  

A fejlődéshez mért teljesítmény elemzése 

Az ökölvívó érdeklődésének és képességeinek felmérése, elemzése 

Az edzés és felkészülés kontrollja és felügyelete 

Óralátogatás:  

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) 

 Ellenőrző dolgozat és gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős 
konzultációs héten. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, 1 ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 
bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy/kollokvium 
 
 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Énekes Á.- Dobránszky I.: Ökölvívás (Sport, Budapest, 1966.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás II. (Tankönyvkiadó, Budapest,1977.). 

 Énekes Á.: Ökölvívás  (Tankönyvkiadó, Budapest,1972.). 

 Énekes-Dobránszky: Ökölvívás (Sport; Budapest, 1966). 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC I. Menet ( Budapest 2011) 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC II.Menet ( Budapest 2013) 

 id. Balzsay-Dr.Kovács Ökölvívó ABC III.Menet  

 Szakcikkgyűjtemény ( Budapest 2014) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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  Fiedler H.: Boxsport;  (Sportverlag, Berlin, 1976.). 

 Fövényi J. Papp R. Fogyókúrás-könyv (Medicina, Budapest. 1988.). 

 Frenkl R. Fizikai erőnlét és táplálkozás In: Barna M. (szerk.)  Táplálkozás, diéta. (Medicina Könyvkiadó Rt., 
Budapest, 1996.). 

 Füzesy Zoltán: Balegyenes, jobbhorog (Sport; Budapest, 1967.) 

 Ogurenkov J.:  A korszerű ökölvívás (Sport, Budapest, 1969.). 

 Perelman MI-Gradopolov KV.: Az ökölvívás taktikája (Sport, Budapest, 1954.) 

 The Roads of BOXING (General Editor: Dimitris Loukas; Municipality of Peristeri; Athens, 2004). 

 Kasia boddy a Boksz Története ( Alexandra 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 6. szint _BSc, BA 
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Szint: 

Tantárgy megnevezése:  SPORTÁGI ELMÉLET ÉS 

GYAKORLAT VI.  ÖTTUSA 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.27 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve: A szakmában jártas meghívott hazai és külföldi edzők. 

Pálvölgyi Miklós (vezető előadó) 
Előtanulmányi feltételek: SPORTÁGI ELMÉLET ÉS GYAKORLAT V 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az öttusa mint egységes sportág és szakágainak elmélet és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. Egyéni és csoportos foglalkozások megtartása. Az 

öttusaversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
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maximálisan alárendel. 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó  Mélyen elkötelezett a minőségi 
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csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Rávilágítani a Koordináló Öttusaedző fontosságára az öttusa sportban. 

Koordináló edző feladatai lehetőségei 

Az öttusa alkotószámainak fajsúlyozása életkor és időszak tükrében. 

Öttusa komplex edzésterv. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése előre magadott témában (edzésterv készítés). 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, házidolgozat leadása, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Ellenőrző dolgozat és gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős 

konzultációs hétig. 

 Levelező munkarendben: max. 25% a megengedett hiányzás 

mértéke. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Új Öttusa Jegyzet (készülőben) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 
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A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat VI. 
Ritmikus gimnasztika 

Kódja: TE-EBL-TOR-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.29. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Adorjánné Olajos Andrea, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V.  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A választott sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik: 

széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes 

sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport 

szintjéig. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
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módszereket. módszereket, technikákat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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17. K. hét: Együttes kéziszer gyakorlatok jellemzői, specialitása. Speciális képesség fejlesztés az együttes     

            kéziszer csapattagok számára. 

18. K. hét: Együttes kéziszer gyakorlatban használható szercserék és együttműködések.  

            Térformák tervezése. 

19. K. hét: Edzéstervezés.  

20. K. hét: Felkészülés a záróvizsgára. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
 

Írásbeli házi feladatok időben történő leadása. 

 

15. Egy éves edzésterv elkészítése a megadott korosztályi sajátosságok figyelembevételével. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80%-os részvétel az órákon. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; 
2,5 perces együttes kéziszer gyakorlat tervezése és bemutatása a 

megadott elemcsoportokkal.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

80%-os részvétel az órákon. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Szécsényiné F. I. (1986) RSG Mozgás, szépség, harmónia 

Szécsényiné F. I. (2007) Ritmikus gimnasztika 
http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 P. Röthig (1967) Ritmus és mozgás 

Dienes V. (1998) Orkesztika- Mozdulatrendszer 

Szécsényi J. (1992) Stretching 

Darvas G. (1975) A zene anatómiája 

Lemhényiné Tass O. (2007) A tudatos mozgás művészete   
 

http://www.matsz.hu/downloads/ritmikus_gimnasztika/szabalykonyvek/2017-2020_szabalykonyv.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 6. / 
röplabdázás 

Kódja: TE-EBN-SPJ-SEGY6  
TE-EBL-SPJ-SEGY6  

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Jókay Zoltán, Molnár István 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 5. / röplabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 16  

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A strandröplabdázás és az ülőröplabdázás megismertetése 

Általános és speciális kondicionális képességek fejlesztése röplabdázásban. 

Edzésvezetési gyakorlat 

Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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rehabilitációs folyam 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Strandröplabdázás – Gyakorlat 

A taktika oktatásának módszertana különböző korosztályokban II.  A támadás taktikájának oktatása - Gyakorlat 

Ülőröplabdázás – Gyakorlat 

A taktika oktatásának módszertana különböző korosztályokban II.  A sáncolás taktikájának oktatása – 

Gyakorlat 

Felkészülés a mérkőzésre, taktikai és pszichés felkészítés, motiválás. – Elmélet 

A taktika oktatásának módszertana különböző korosztályokban II.  A mezőnyvédekezés taktikájának oktatása – 

Gyakorlat 

Általános és speciális kondicionális képességek fejlesztése röplabdázásban IV. – Gyakorlat 

Versenyrendszerek, felnőtt versenyek szervezése lebonyolítása - Elmélet 

Gyakorlattervezés, gyakorlatvariálás - Elmélet 

Edzésvezetési gyakorlat V. – Gyakorlat 

Edzésvezetési gyakorlat VI. – Gyakorlat 

Edzésvezetési gyakorlat VII. – Gyakorlat 

Edzésvezetési gyakorlat VIII. - Gyakorlat 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív 
részvétel.   Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat leadása a szorgalmi időszak 
végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt taktikai elemekből. A ZH és a bemutatás a 10. és a 13. héten történik a félév 
elején megadott tananyagból. Javításának módja a TVSZ szerint. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő 
jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív részvétel.   

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése) 

 Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés a félév anyagából. Házi dolgozat 
leadása a szorgalmi időszak végéig. Gyakorlati bemutatás az előírt taktikai 
elemekből. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák 
minimum 50%-án történő aktív részvétel.  A házi dolgozat leadása a 
szorgalmi időszak végéig.  
A házi dolgozat két részből áll:  

- egy NB1-es mérkőzés megtekintése élőben és arról jegyzőkönyv 
készítése egy kiválasztott csapat által alkalmazott rendezett 
és/vagy rendezetlen támadás elleni védekező taktika jellemzéséről. 
A jegyzőkönyvet a mérkőzés után a játékvezető, vagy az edző vagy 
egy hivatalos személy aláírásával hitelesíteni kell.  

- Egy minimum NB1-es mérkőzés felvételről történő megtekintése és 
elemzése a védekező taktikai elemek előfordulásáról és 
sikerességéről.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

37. Félévi követelmények 
Aláírás megszerzése, gyakorlati vizsga, az edzéseken történő 
aktív részvétel, a hospitálás alatt készített edzésvázlatok leadás, 
a saját edzéstervek elkészítése és leadása, edzésvezetések, 
elemzés leadása. 

38. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának 
következménye: 
Az előírt 40 óra teljesítése, a hospitálási napló bemutatása, az 
edzéstervek és az elemzés leadása. A feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után. Gyakorlati vizsga 
teljesítése edzésvezetésből. 

39. Megengedett hiányzás mértéke:  
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
 

40. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának 
szabályai, következményei: 
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 
gyakorlati vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése vagy 
megtagadása nem lehetséges. 
 

41. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
 

42. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának módja és 
ideje: 

          A beadandókat a 13.(nappali tagozat), 4. (levelező tagozat) hétig 
kell a szaktanárhoz eljuttatni, az edzésvezetéseket a vizsgaidőszak 
végéig kell végrehajtani. 

2 ZH-t legalább 60 %-os eredménnyel  

kell megírni. Javítás módja a TVSZ szerint. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  

Garamvölgyi M.: A röplabdázás technikája és taktikája. 1996 

Rigler E. - Koltai M.: Gyakorlatgyűjtemény a röplabda iskolai oktatásához. 2001 

Kiss L. - Porubszky L. - Tarnawa F.: Röplabdázás. 1981 

Röplabdázás - Játék - és versenyszabályok   2017. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 V.Hancik - J.Belaj - I.Macura - L.Horsky: Röplabdaedzés utánpótláskorú és felnőtt csapatok részére. 1990 

Rigler E. – Koltai M.  Röplabdázók felmérő és felkészítő eljárásai. 2005 

Röplabdázás szöveggyűjtemény. I. köt. 2002. 

Röplabdázás szöveggyűjtemény. II. köt. 2004. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat VI. 
SAKK 

Kódja: TE-EBL-SDK-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Horváth József 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A megnyitások (a Rabar-féle küdrenszer, a repertoár, a megnyitások összehangolása, a megnyitásválasztás szempontjai, 
a megnyitások kidolgozásának és rögzítésének módszertana, a megnyitás, a változat és alváltozat, a szakirodalom 
használata, ötletek keresése az adatbázis előtti korból, az adatbázisok használata, a megnyitás megtanulása és annak 
módszerei, a megnyitások kipróbálása, a megnyitási változat elvetése, az újítás, a megnyitási cikkek írása.) 
Sakk és számítógép (játszmáink mentése és csoportosítása, a sakkadatbázisok és kezelésük, az elemzőprogramok és 
használatuk, cikkírás számítógépen, az ellenfél gyengéjének feltérképezése számítógép segítségével), 
A felkészülés és a versenyzés lélektana (versenynaptár, a verseny kiválasztása, egy játszma – egész verseny, körverseny 
– svájci verseny, egyéni verseny, csapatverseny,  a döntő parti, felkészülés a játszmára, életmód a verseny alatt, 
életmód a felkészülési időszakban, a fizikai felkészülés, a kondíció, a teljesítmény értékelése, az értékszám-változás 
kiszámítása, versenybeszámoló készítése, hiányosságaink felismerése, az edző és a játékos kapcsolata, a szekundáns 
szerepe) 
A sakkozó viselkedése (a sportszerűség fogalma, követelményei, az önuralom, önfegyelem, a feszültség levezetése, 
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kapcsolat az ellenféllel, a nézőkkel, a médiával, a szponzorokkal, a sakkozó megjelenése, mit ne tegyünk? 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

3 házi dolgozat, szóbeli beszámoló 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
3 házi dolgozat elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

órákon való részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli beszámoló 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Matthew Sadler: AlphaZero's Groundbreaking Chess Strategies and the Promise of AI 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
Alekszandr Alekszandrovics Kotov: A sakkozó gondolkodásának titkai 
Polgár Judit: Nagymesterből világklasszis 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat VI. 
(Sportlövészet) 

Kódja: TE-EBL-PSZ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:   6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.OKTÓBER 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V. (Sportlövészet) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  Válassza ki a félévet. Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A biztonságos puskás és pisztolyos lövészet alapjainak elsajátítása, iskolai 

és szabadidős sportlövő programok biztonságos és szakszerű levezetése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 

 Ismeri a pszichomotorikus képességek és 
készségek fejlesztéséhez a testnevelés, 
illetve a sport célorientált 
eszközrendszerét  
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elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

  7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

  Ismeri a mozgástanítás során a motoros 
tanulást elősegítő eljárásokat 

  7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi integrációt 
elősegítő funkcióját (nemek, 
károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Ismeri a mozgáshibák jellemzőit, azok 
kijavításának módszereit 

  7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

  Ismeri az ízület- és gerincvédelem 
elméletét és gyakorlatát 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  7-A testnevelői, sportedzői, 
gyógytestnevelői, sport/rekreáció 
szervezői és sport/rekreáció vezetői 
tevékenységeket (szakirány szerint) 
gyakorolja. 

  Alkalmas a köznevelésben és a 
felsőoktatásban testnevelés óra pontos, 
színvonalas tervezésére, vezetésére, 
ezeken a foglalkozásokon 
egészségmegőrzésre, 
egészségfejlesztésre 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

  Alkalmas felzárkóztató és 
tehetséggondozó programok 
szervezésére, vezetésére 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Alkalmas testnevelési és 
sporttanfolyamok, sporttáborok, 
sportköri foglalkozások, turisztikai 
programok szervezésére és vezetésére 

  Válasszon az alábbiak közül.   Alkalmas a testnevelés és sport 
tényeinek, folyamatainak tudományos 
megismerésére, az összefüggések 
interpretálására 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Törekszik az életkori, egyéni és csoport 
sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, 
interaktivitást, differenciálást elősegítő 
tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 
alkalmazására. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Törekszik a tanulók tanórai, tanórán 
kívüli és iskolán kívüli tevékenységének 
összehangolására, az egész életen át 
tartó tanulással kapcsolatos pozitív 
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attitűdök kialakítására. 

  7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

  Kész részt vállalni a szaktárggyal 
kapcsolatos fejlesztési, innovációs 
tevékenységben.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Figyelemmel kíséri saját 
tevékenységének másokra gyakorolt 
hatását, s reflektív módon törekszik 
tevékenységének javítására, szakmai 
felkészültségének folyamatos 
fejlesztésére.  

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Képes az iskolai és iskolán kívüli sportköri 
tevékenységekhez tartozó játék-, 
sportfoglalkozások szervezésére, 
levezetésére, különös tekintettel az olyan 
kreatív foglalkozásokra, ahol a 
közösségben végrehajtandó feladatok 
dominálnak.   

  7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  A tanult mozgáskészleteket kreatívan 
használja, eredeti mozgásokat, 
mozgásfolyamatokat, játékokat alkot. 

  7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

  Olyan szakmai módszertani 
felkészültséggel rendelkezik, amely a 
gyengébb testi-lelki adottságú diákok 
számára is vonzóvá teszik a testnevelés és 
az iskola sportéletet, sikerélménnyel 
szolgálnak nekik.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Nyitott az új és bevált nemzetközi, 
elsősorban európai módszertan, illetve 
gyakorlat iránt, hogy hivatása gyakorlása 
során megfeleljen az új 
követelményeknek, kihívásoknak. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Hospitálás  

 Órarész tartása; Gyakorlat 

 Óra tartása; Gyakorlat 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel kötelező, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel kötelező 
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Számonkérés formája:   Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Önálló óra megtartása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órákon való részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Herczegh Szabolcs (2005), Lövészsport az iskolában, Sportlövészet szakkör, mint jellemformáló 

pedagógiai eszköz c. szakdolgozat; 

 Hermann József, Gombos Sándor, Kulin Nagy Károly; Ágoston Mihály; Faragó István (1978), A 

sportlövészet technikai alapjai; 

 Havay Sándor – Nádori László: A sportlövészet módszertana; 

 Havay Sándor – Nádori László: Lövészsport az általános iskolában; 

 Havay Sándor – Nádori László: A puskás sportlövészet módszertana; 

 Miklós György: A sportszerű pisztolylövészet oktatása 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Herczegh Szabolcs (2009), Sportlövészet az egészség tükrében, A lövészet élethosszig való eredményes 

űzésének fizikumi háttere c. szakdolgozat; 

 Lénárt Ágota, (2002) Téthelyzetben, OSEI; 

 Dr. Lénárt Ágota (2000), Az optoelektronikai lövészet elmélete és gyakorlati módszertana c. doktori 

értekezés; 

 Deutsche Schützenzeitung (1995), A gyerekek másképp edzenek. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 6. 

Tájfutás 

Kódja:  TE-EBL-RRC-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Dosek Ágoston és meghívott specialisták  

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A szabadidős versenysport és az élsport területén edzői tevékenységet 

vállaló szakemberek korszerű szemléletének megalapozása (ismeretek), 

az egészségmegőrzést és a hatékony felkészítési eljárásokat egyaránt 

figyelembe vevő edzői-nevelői képességek és készségek fejlesztése. 

Jártasság kialakítása a szakma igényes folytatására. A tudományos 

eredmények kreatív felhasználására képes, magas szintű eredményeket 

hozó edzők képzése, akik versenyzőik hosszútávú edzésprogramját 

alakítják és kiemelkedő csúcsteljesítményeinek elérését is képesek 

elősegíteni. 

 Edzéstervezés, hosszú- közép- és rövid ciklusok alakítása,  

edzéstervezés a különböző versenyszámokra, 

formaidőzítés  –edzésélettani szempontok.  

Az edzői tevékenység feltételét jelentő ismeretek átadása, a korszerű 

gyakorlati munkára való előkészítés.  
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 
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Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

E 1  Edzéstervezés:  pályafutásra 

hosszú távú, sokéves tervezés,  

célirányos időszakokkal megvalósított felkészülési terv, 

hasznos feladatok és illeszkedő módszerek,    

többéves sportolói múlt figyelembe vétele,  

a képességek, lehetőségek felmérése,  

egy konkrét vagy általánosan megfogalmazott karrier cél,  

a korosztályos és felnőtt hazai és nemzetközi versenynaptár figyelembe vétele, 

a civil egzisztencia megtervezése,  

 ( párhuzamosan Balyi István LTAD) 

 

E 2  Edzéstervezés:      éves tervezés  

 (időszakok, makro- és mikrociklusok, párhuzamos és blokkszerű,)  
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            Éves fő cél a tervezés alapja: kezdettől a csúcsformáig 

Kiindulópont a jelenlegi adott forma 

Terhelés-pihenés beosztása,  

Fokozatos fejlesztés, a pihenés funkciói 

Sportági részfeladatok beosztása az egyes időszakokra 

A részfeladatok összehangolása felkészülési versenyeken 

Részcélok kitűzése az edzésprogramban és a felkészülési versenyekre 

 

E 3  Edzéstervezés:       
Tájfutó speciális edzéslehetőségek számbavétele, 

Arányok meghatározása,  

személyre szóló edzéstervek 

célkitűzések szinkronizálása, kétlakiság= terep vagy pálya,   

egyéni képességprofil, ambíciók alapján történő tervezés 

Korosztályok  

nemek eltérései (fiú-leány),  

párhuzamosság, egymásra épülés, 

Edzői napló,  

Edzésnapló (minták, saját, csoportos, elektronikus, kereskedelmi, on-line stb)  

 

E 4    Formaidőzítés: 
 Kondicionális és tájékozódási képességek összhangja  
              Koncentrálás  
 Alap: korábbi tapasztalatok, edzésnapló adatai, terhelésbeosztás, rávezető edzések 
              mentális rákészülés (tájékozódástechnikai oldala) 
              Lelki ráhangolódás: a legjobb teljesítés állapotának létrehozása, magas szinten apró 
             dolgok határozzák meg a legjobbak közötti különbségeket 
 
            Életmód és napirend  

 

GY 1   Éjszakai és/vagy sítájfutó gyakorlat 

 

GY 2   Hosszútávú (normáltávú) gyakorlat, útvonalválasztási tréning 

 

GY 3   Tájkerékpáros gyakorlat   

               (benne sprint feladatok és terepi feladatok egyaránt) 

 

GY 4    Középtávú és váltó gyakorlat (pályakombinációs tréning) 

 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben. 
A tájékozódási gyakorlatok sikeres teljesítése.  
Írásos beszámoló- 6 féléven át portfólió készítése:  

aláírás megszerzése,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerinti aktív részvétel, szükség esetén egyéni konzultációs pótlás.  

egy egyéves edzésterv és egy tétversenyt megelőző makrociklus 

edzéstervének elkészítése, az oktató által megadott személyekre  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  

Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan, (ŐM Sportszakállamtitkárság, 2009.) javított változata 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Balyi István hosszú-távú sportolói felkészítés (LTAD) alapelvei: 
http://tf.hu/wp-content/uploads/2016/02/Balyi-Istv%C3%A1n-LTAD.pdf 
 

Harsányi László: Edzéstudomány II. Dialóg Campus, 2001.  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat 6./ 
tenisz 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-SEGY6 
TE-EBL-SPJ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Nemes Gábor 

Oktató neve:  Nemes Gábor, Dékány Marcell 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 5./ tenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az alapképzés (BA) célja olyan edzők képzése, akik a gyakorlati  
irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány  
elméleti alapismereteit és alapvető módszereit is. A gyakorlatorientáltság és a 
sportszakmai készségek révén képesek – a sport sajátos eszközrendszerének 
alkalmazásával – a pszicho motoros képességek fejlesztésére, a sportági technikák 
és taktikák pontos, precíz elsajátítására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sportpszichológia szerepe a versenyzők képzésében. A teniszmérkőzések pszichikai jellemzői, fejlesztésének  
lehetőségei – elmélet. 

 Pszichikai jellegű játékok, edzésgyakorlatok versenyzők részére – gyakorlat. 
 Az edzéstervezés, edzésperiodizálás alapelvei. Különböző korosztályú versenyzők edzésének és versenyzésének  

tervezése – elmélet. 

2. Női és férfi versenyzők edzésének eltérő vonásai. Senior versenyzők edzése – elmélet-gyakorlat. 
 Tenisz klubok üzemeltetése, menedzselése. Vállalkozás a teniszben, edző helye feladatai – elmélet. 
 A strandtenisz szabályai, technikai-taktikai jellemzői – gyakorlat. 

3. A kerekes-székes tenisz szabályai, technikai-taktikai jellemzői – gyakorlat. 
 Teniszezők egészséges táplálkozása – elmélet. 

4. Teniszezők sérüléseinek megelőzése és rehabilitációja – elmélet. 
 Edzésvezetési gyakorlat – gyakorlat. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
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Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Gáspár B. (1989): 100 edzés-gyakorlat teniszezőknek. Jegyzet. 202. 
Halmos I. (1992): Tenisz – Budapest: P&L. 256. 
Jákfalvi B. (1985): Teniszezés – Budapest: Sport. 319. 
Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest  
Van der Meer, D., DeHart, K. (1988): Több mint 100, profik által alkalmazott tenisz-gyakorlat nemzetközi könyve – 
Budapest: Fiesta-Trivium. 288. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Antoun, R. (2013): Tenisz okosan – GABO  
Applewhaite, C. (2005): Tenisz haladóknak  – GABO 
Bollettieri, N. (2010): A tenisz nagykönyve – Ekren, Budapest 
Bucher, W. (2013): 1002 Tenisz játék és gyakorlat – Dialóg Campus, Budapest 
Rich, S. (2007): A tenisz kézikönyve – Aréna 2000, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat VI. Kódja: TE-EBL-ATL-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Szalma László 

Oktató neve:  Bogárdi István, Vargha Viola 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V. 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Felsőfokon felkészült testépítő és fitness szakemberek képzése, akik a testépítés 
és fitness mozgásanyagát a tömegsporti edzőtermi foglalkozásain képesek 
szakszerűen oktatni, a testépítés és fitness versenysport területén világszínvonalú 
versenyzőket nevelni. A mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez, 
neveléséhez, a sportegyesületi munkához, a sportág elméleti műveléséhez 
rendelkeznek szükséges gyakorlati és szaktudományi ismeretekkel. Jártasság 
szintjén ismerjék, és legyenek képesek a gyakorlatban is végrehajtani a testépítés 
– fitness technikáinak mozgásanyagát. 
Ismerik, és tudják a testépítő – fitness sportágak gyakorlati és elméleti 
ismeretanyagát, képesek szakterületük elméletének és gyakorlatának 
továbbfejlesztésére. 
Magas szintű elméleti ismereteik vannak a testépítés – fitness mozgásanyagába 
tartozó gyakorlatok anatómiai, biomechanikai, élettani és táplálkozástudományi 
alapjait is. 
A testépítés és fitness sportág perszonál tréning területének magas szintű 
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ismerete, elsajátítása, oktatása. 
A kapcsolódó sportágak (TRX, Crossfit, Erőnléti edzés) magasszintű elsajátítása, a 
Personál Tréner (személyi edző) edzésvezetésébe beépítése 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a megállapítására 
alkalmas legújabb műszereket, 
módszereket és eljárásokat. 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 
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Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Személyes példamutatásával elősegíti 
környezete sportolással kapcsolatos 
pozitív szemléletmódjának alakítását. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Az edzések fő részei sportáganként. 
Sportági kiválasztás, utánpótlás nevelés kérdései testépítés és fitness sportágban. Magyar Testépítő és Fitness 
Szakszövetségen belüli sportágtípusok versenyeinek felsorolás-szerű ismertetése.  
A versenygyakorlatok technikáinak jellemzése, meghatározása, izomfejlesztő hatásuk. Sportágak versenyek szervezése, 
irányítása. 
A TRX, a crossfit, az erőnléti edzői edzések vezetése, personal trénerkénti magasszintű munkájának elsajátítása. 
 Részletes anatómia a testépítés és fitness szempontjait figyelembe véve: Az alsó végtag izomzatának részletes 
anatómiai, valamint funkcionális elsajátítása, gyakorlatokban való részvétele, célkitűzések szerinti alakítása. Alap-, és 
izolációs gyakorlat anyaga. Edzéstervek, a tervezés szempontjai, céljai. Azedzéstervezés szakaszai. 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, a házi dolgozat határidőre történő leadása, izomcsoport 
edzéstervének elkészítése, és edzőtermi bemutatása, magas szintű elsajátítása.  
Egy sportági versenyen való közreműködés versenyzőként vagy szervezőként, TRX elsajátítása, a kapcsolódó sportágak 
edzésének tervezése, levezetése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ 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) 

 Írásbeli házi dolgozatok, óraközi kérdések, minden K hétre beszámolók 
írása az aktuális tananyagról, Foglalkozásokon végrehajtott gyakorlatok 
edzőtermi folyamatos alkalmazása, szabályos végrehajtásának 
begyakorlása 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az órai munkákon való aktív részvétel, a TVSZ szerint. 
A házi dolgozatok leadása, és elfogadása. 
Az előírt versenyeken való aktív részvétel, és beszámoló előre kiadott 
szempontok szerinti készítése, elfogadása. 
Aláírás megtagadása a félévi követelmények teljesítésének hiánya.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Az utolsó K-héten leadott anyag elsajátításáról beszámoló dolgozat írása. 
A gyakorlati órákon a kérdezett gyakorlat hibátlan bemutatása. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bogárdi István: A test izomzatának edzése (2014, 2016) Bogger Kft. 
 Anatómia 3D program 
 Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I. kötet, (2005) SE-TSK, Bp. 
Testépítés és fitness sport versenyszabályzata.  
Jay Dawes: TRX kézikönyve  
Jegyzetek. 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Arnold Schwarzenegger:  A testépítés nagy enciklopédiája (Alexander Kiadó, 1999.) 
Joe Weider: A testépítés bibliája (Alexandria Kiadó, 1998.) 
Szakfolyóiratok, versenyszabályzat, MTFSZ alapító okirat 
Frederic Delavier: Sportanatómia, (2014) Semmelweis kiadó 
Frederic Delavier: Sportanatómia nőknek (2014) Semmelweis kiadó 
Tihanyi András: Teljesítményfokozó sporttáplálkozás (Budapest 2012)  
Balogh Boglárka: A Testépítés és fitnesz sportág bemutatása, nemzetközi versenyrendszerének részletezése, 
kategóriák ismertetése (2019) Testnevelési Egyetem, Szakdolgozat 

https://www.book24.hu/szerzo/jay-dawes
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:      MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat 6.   
Női-Férfi torna 

Kódja: TE-EBN-TOR-SEGY6 
TE-EBL-TOR-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna, Bordán Csaba, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 5. tantárgy, amely a képzés során 
tantárgyfelvétellel először a képzés 5. félévében kerül meghirdetésre. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Olyan szakmai ismeretek megszerzése, amelyben:  
- hivatástudattal rendelkezve, felelősséget éreznek tanítványaik testi 

épségért és személyiségük fejlődésért; 
- ismerik a fejlődő gyermek és a felnőtt emberi szervezet struktúráját 

és működésének alapvető törvényeit; 
- ismerik a személyiség alakulásában és alakításában közrejátszó 

pszichológiai és pedagógiai folyamatok alapvető 
törvényszerűségeit; 

rendelkeznek olyan pszichomotoros képességekkel, készségekkel és 
mozgásismeretekkel, amelyek lehetővé teszik a megszerzett tudás alkotó 
és eredményes alkalmazását. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

 Választott sportágában ismeri a 
fogyatékossággal élő versenyzők 
felkészítésének speciális tudásanyagát. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

 Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Talaj történeti áttekintése, szerfejlődés. 
Nyújtó történeti áttekintése, szerfejlődés. 
Talaj mozgásanyaga. Bázis akrobatikus elemek. 
Nyújtó mozgásanyaga. Bázis elemek technikája. 
Talaj bázis akrobatikus elemek technikája a női és férfi torna mozgásanyagából. 
Minitramp használata a talaj bázis akrobatikus eleminek tanításához. 
Képességfejlesztés a nyújtó és a talaj elemeihez. 
Talaj és nyújtó bázis elemek bemutatandó feladatok gyakorlása. 
Kiegészítő szerek alkalmazása a talaj akrobatikus és a nyújtó mozgásanyagához. 
Edzéslátogatás, a megadott szempontok szerinti megfigyelés. 
Bázis gimnasztikus elemek technika, oktatás – módszertana a női és férfi tornában. 
DVD film oktatási anyag elemzése. ZH. megírása 
Aktualitások, hírek megbeszélése. Gyakorlati bemutatás. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, gyakorlati - írásbeli felmérés, az órákon való aktív részvétel. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat 12. héten és a gyakorlati bemutatás a 13. héten, 
az oktató által meghatározott, a félév elején a közzétett 
tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 
ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; a gyakorlati 
anyag bemutatása. A feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Munkácsi I., Kalmár Zs., Katona Zs., Hamar P. (2012): Analytical research of gymnastics exercises by Hungarian and 
Romanian coaches. Educatio Artis Gymnasticae, Vol. 57, No. 1. 51-62. p. 
Boldizsár D., Lerch A., Leibinger É., Hamar P. (2010-2011): Tornászok sport iránti motivációjának és hangulati 
állapotának empirikus vizsgálata. Kalokagathia, 4-1. 69-78. 
Boldizsár D., Soós I., Whyte I., Hamar P. (2016): An Investigation into the Relationship Between Pre-Competition Mood 
States, Age, Gender and a National Ranking in Artistic Gymnastics. Journal of Human Kinetics, volume 51, 243-252. p. 
DOI:10.1515/hukin-2015-0188. IF: 1.029 (2014)  
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az előbbieken kívül minden aktuális irodalom és szakcikk. 

DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők (Olimpiai Játékok, VB-k, EB-k). 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat VI. -
úszás 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Sós Csaba, dr. Tóth Ákos, Dr. Egressy János, Szájer Péter, Nagy Nikoletta 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V. -úszás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az úszás sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása szakedzői 
szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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 Az állóképesség és a gyorsaság edzése.  E 

Az állóképesség és a gyorsaság edzésének formái.  GY 

Az edzéstervezés egyensúlyi kérdései.   GY 

Az edzéstervezés felnőtteknek.   E 

A 3 makrociklusos felkészülési rendszer alapfogalmai.   GY 

Edzéstervezés felnőtteknek.   GY 

Ellenőrzés. Írásbeli  teszt formájában.   E 

Az úszók szárazföldi felkészítése.  GY 

Úszók szárazföldi edzéstervezése.   GY 

A heti és napi edzéstervezés elméleti és gyakorlati alapjai.  GY 

A túledzettség és jelei.   GY 

Ismétlések. E 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Á.(2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Csaba L., Sós Cs., Tóth Á. (2000): Úszás Szöveggyűjtemény II. Bp. Obender & Co Studio Kft., Print 17 Kft. Nyomda 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat VI. - 
Vitorlázás 

Kódja: TE-EBL-USZ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019 10. 17. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Sigmond András, Dr. Perényi Szilvia, Goszlet Marcel, Holczhauser András 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági elmélet és gyakorlat V. - Vitorlázás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A vitorlás edzések módszertani szempontjai, az ifjúsági vitorlás versenyzők  
felkészítésében résztvevő edző, szülő, iskola harmonikus együttműködésének 
pedagógiai, szakmai szempontjai. A stratégiai tervezés szempontjai vitorlás 
versenyzők felkészülési munkájában. A biztonság, a taktikai fegyelem szerepe és 
fontossága az  eredményes versenyzésben 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Alapvető enberi jogok, a gyermek és a szülők jogai, elhanyagolás, kié a gyermek 
Elhanyagolás bántalmazás, zaklatás, a kortárs bántalmazás veszélyei 
A biztonságos sport egyesület modellje, légköre 
A gyermek érdeke, szülők érdeke, az egyesület/edző érdeke 
A gyermek védelem, a prevenció fokozatai 
Az edző, mint a jelző rendszer tagja,  civil kezdeményezések, jogsegély solgálat 
A vitorlás edzés környezetének ismerete, alkalmazkodás a környezethez 
A vitorlás versenyzéshez szükséges képességek fejlesztési lehetősége a vízi edzések során 
A rövid és középtávú edzéstervezés szempontjai a vitorlázásban 
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Korosztályos élettani szempontok a vitorlás edzések tervezésében 
A környezeti meteorológia tényezők figyelembe vétele a vitorlás edzések tervezésében 
A hosszútávú stratégiai tervezés  folyamata a vitorlás versenyzők sikeres felkészítésében 
A vitorlázás összetett jellegének megfelelő stratégiai tervezés sajátosságai 
A forma időzíítés lehetősége a vitorlázók stratégiai tervezésében 
A Biztonságos, kockázat csökkentő verseny taktika követésének alap pillérei 
Taktikai fegyelem, a kiszámítható, kockázat mentes taktika mint a siker feltétele  
A védekezés, a helyzet megtartás taktikai lehetősége a verseny pálya különböző szakaszain 
A támadás, a helyzet javításának  lehetőségei a verseny pálya különböző szakaszain 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

  
Ellenőrző dolgozat a 7. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 
Óralátogatás  a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH 
legalább 60 % - os eredménnyel történő megírása, a feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárhelyi dolgozat, amelynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 DR Perényi:  A gyermek és ifjúság védelem szabályai,,  MVSZ  szakjegyzet 
Goszlet: A vitorlázás edzés módszertana      MVSZ szakjegyzet 
Sigmond:    Taktikai fegyelem a verseny vitorlázásban     MVSZ szakjegyzet 
Holczhauser Andtrás:  Stratégiai tervezés a verseny vitorlázásban,   MVSZ szakjegyzet 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Gladston: A versenyvitorlázás taktikája 
Az interneten található szakcikkek 
Herzogh Mária :  Gyermek bántalmazás 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági elmélet és gyakorlat VI.   

VÍVÁS 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-09 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Szepesi László (kardvívás), dr. Salamon Gábor Párbajtőrvívás, Szlovenszky 
István (tőrvívás) 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege:  

 Gyakorlat 
  

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a sportágra jellemző technikai, taktikai, 
kondicionális képzés és az edzésfolyamatok tervezésének, kivitelezésének és 
ellenőrzésének módszereit a gyakorlatban is megismerjék és elsajátítsák.  Az 
oktatás célja, a vívó technika elsajátítása – ezen keresztül a vívás oktatásának 
elsajátítása. Egyéni iskola és csoportos foglakozások megtartása. A 
vívóversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 
A hallgatók a jártasság szintjén legyenek képesek végrehajtani:    
A tanult akciók megfelelő technikai színvonalon történő bemutatását és oktatását 
elsősorban (társsal, illetve saját tanítvánnyal) iskolaadás formájában, mindhárom 
fegyvernemben; Versenylátogatás. Gyakorlati zsűri vizsga. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 
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Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

 Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

 Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

 Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
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munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

nyelven. 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

VÍVÁSELMÉLET 3 FEGYVERNEM: Iskolatípusok. Az iskola felépítése. A komplex oktatás, illetve képességfejlesztés 
problematikája. A hibajavítás elmélete és gyakorlata. Oktatási segédeszközök és használatuk a tanítás és versenyzői 
felkészítés során. 
TŐRVÍVÁS: Ismétlő támadások. Tempóakciók. A kitérő-, az első-, második és az utolsó ütemű feltartó szúrások és 
alkalmazásuk. A második szándék, a finta in tempo és a kontratempó felépítése. A közelharc és akciói. 
KARDVÍVÁS: Közbetámadások, tempóakciók. Az előkészítés és elmélete. A közbetámadás elmélete. A második szándék, 
a finta in tempo és a kontratempó felépítése a különböző közbetámadási módokra. Bevezetés a szabad vívásba. 

PÁRBAJTŐRVÍVÁS: A közbetámadások, s az ezek ellen végrehajtott második szándékú támadások. A cseles 
közbetámadás és kontratempó. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, szóbeli és gyakorlati (bemutató) vizsga.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással.       

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, saját és a másik fegyvernemben való versenyzés; (a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után) 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 
Szepesi László (2007): Vívástanulás csoportban. Dialóg Campus, Pécs, 2007, 110p.  
Gerevich – Szepesi L. (1979): Korszerű kardvívás (Sport, 1979) 
Tomanóczy–Gellért (1942): A vívás kézikönyve (Budapest, 1942) 
Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp. 284 p.  
Ozoray (Schenker) Z (1958): A modern magyar kardvívás (Sport: 1958.)  
Bay B-Rerrich B -Tilli E. (1953): Tőr és Párbajtőrvívás (Budapest, 1953)   
Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. első, ill. 1977.)                                                
Beke Z. – Polgár J. (1962): A kardvívás módszertana. (Sport, Bp. 1962) 
Lukovich I. (1968): Tőrvívás (Sport, 1968) 
Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás (Sport, 1965)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

FIE-MVSZ (2016): A vívás versenyszabályai, 

Duronelly R.–Lukovich (1975): Vívás. A segédedzői tanfolyam gyakorlati táborának szakmai segédanyaga (BTSH Okt. 

csoport 1975) 

Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G: Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó)   

Lukovich I–Mecseki A. (1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája (Sport,1967) 

Kogler Aladár: A győzelemhez vezető út pszichológiája. MOB, 2016, 190p.  

Tanulmányi és segédanyagok: 
Szepesi László szerk. (2006): Út a dobogóra: Vívó oktatófilm: Kard -, tőr - párbajtőrvívás, MTV-TF, 2006. 85 perc; 

Szepesi László: Foglalkoztatási formák: Alapozástól az Olimpiáig DVD 

Szepesi László (2016): 5 kardiskola kezdő vívók iskolagyakorlatai, DVD 

Szepesi László (2016): Felnőtt- haladó vívó kardiskolája, DVD.  

Pézsa Tibor 2006): Edzőtovábbképzés, video 

Szabó M - Szabó Cs. (1992): Szúrópárna gyakorlatok szerepe a vívásoktatásban TF Videostúdió 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági elmélet és gyakorlat VI. – 
vízilabda 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SEGY6 

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Kemény Dénes, Kásás Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat V. – vízilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az vízilabda sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása 
szakedzői szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 Önállóan 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) 

Centerek és hátvédek közös gyakorlása. E 
Centerek és hátvédek közös gyakorlása, kapusok edzése. GY 
Zóna védekezés formái, ellene való játék. GY 
Szoros emberfogás, ellene való játék. GY 
Zóna és szoros védekezésből indított támadás. GY 
Kapusok szerepe a taktikában, védekezésnél és támadásnál. GY 
Ellenőrzés, beszámoló, elemzések. E 
Korosztályonkénti képzés egymásra építettsége. E 
Fiatalok megtartása, az érdekes edzés. GY 
Edző egyik legfontosabb feladata a hibajavítás. GY 
Jól felépített edzéssel növelni a lelkesedést. GY 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 
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Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Rajki Béla – Gallov Rezső: Korszerű vízilabdázás 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Testnevelési Egyetem könyvtárában, a témában fellelhető korábbi diplomamunkák. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportanalitika alapjai Kódja: TE-EBN-SDK-SAA 
TE-EBL-SDK-SAA 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.18. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kendelényi-Gulyás Erika 

Oktató neve: Dr. Kendelényi-Gulyás Erika 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók megismerjék a sportanalitika felhasználásának célját a teljesítmény 
növelésében. 
- alkalmazni tudják a modern információs technológiákat és módszereket 
- képesek legyenek a sportszervezetükben kialakítani a sportanalitika helyét 
- tudatosan alkalmazzák a sportanalitikai eszközöket az edzésmunka tervezésében 
és a versenyteljesítmény értékelésébe 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi integrációt 
elősegítő funkcióját (nemek, 
károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 

Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket.  
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migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 7-Teljes felelősséget vállal a webes 
térben kifejtett tevékenységéért, az etikai 
normákat fokozottan betartja. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1.  A sportanalitika fogalma és fejlődése 
2. Adat és információ (az eredményjelzőtől a szakmai mérőszámokig) 
3. Információs technológiák használata, infrastrukturális háttér 
4. Mérés és előrejelzés 
5. Az edzésmunka és a fejlődés mérhetővé tétele 
6. Statisztikai adatok használata. Hatékonysági mutatók 
7. Teljesítménydiagnosztika és analitika, videóelemző és scouting rendszerek 
8. Képi információk használata, szenzor és kameratechnológiák; dinamikus adatformák 
9. Térbeli események és XY koordináták módszerei, territoriális interakciók 
10. Kvalitatív módszerek a sportanalitikában 
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11. Sportanalitika a teljesítménynövelés érdekében 
12. Analitika a sportszervezetekben, elemzés tornákon, világversenyeken 
Sportanalitika és edzői döntések 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, a kijelölt házi dolgozatok elkészítése 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, a kijelölt házi 
dolgozatok elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 óralátogatás, a félévi követelmények teljesítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Házi dolgozat készítése és annak bemutatása. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Alamar,Benjamin (2013 ): Sport Analytics: A Guide for Coaches, Managers and other Decision Makers 

Columbia Press, New York  

Bevezetés a sportanalitikába – TE jegyzet (előkészületben) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Anderson-Sally (2014): Számháború: Miért van minden másképp a fociban, mintr ahogy gondolod Kanári, 

Budapest 

Hughes-Franks (2019): The Essentials of Performance Analysis   Routledge London 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Edzéselmélet és módszertan II.  Kódja: TE-EBN-EMK-EEM2 
TE-EBL-EMK-EEM2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve: Dr. Bartha Csaba és Dr. Sáfár Sándor 

Előtanulmányi feltételek: Edzéselmélet és módszertan I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A tantárgy legfőbb célja, hogy általános és sportág-specifikusan rávilágítson a 
hallgató saját sportágra jellemző kondicionális és koordinációs képességek 
globális rendszerére. Cél továbbá, hogy a hallgatók elsajátítsák a modern, 
élsporthoz és utánpótlás sporthoz köthető szakirodalmakban publikált sportág-
specifikus edzésmetodikák elméleti és gyakorlati alkalmazhatóságát. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

 6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

 Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

 7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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információtechnológiai módszerek iránt. 

 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 
élethosszig tartó, valamint az élet 
egészére kiterjedő tanulásra való törekvés 
személyiségjegyévé vált. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A személyiség testnevelés és sportvonatkozású képesség-készség komplexe. A kognitív szféra szerepe, edzői 
kezelése. Lazaság, hajlékonyság fogalma. A képességek fejlődését befolyásoló tényezők. 

 Az erőfejlesztés elméleti alapjai. Az izomszerkezet, forma, elhelyezkedés és az erő kapcsolata. A motoros egység 
értelmezése. Kondicionális képességek kölcsönhatása. Hill tételek értelmezése. Fizikai alapviszonyok és a humán 
életben, a sportmozgásokban megjelenő erő, ügyesség, technika és a sportmozgásokat jellemző kinematikus 
lánc megléte, értelmezése, a levonható tanulságok összegzése az erőfejlesztés viszonylatában. Az erőkifejtés 
megjelenési fajtái, típusai, ezek fizikai, élettani és izomtani háttere, különbözősége, organikus működést 
befolyásoló hatásaik Az erőkifejtés nagyságát meghatározó tényezők. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 Erőfejlesztés elméleti alapjai. Az izomműködés biztosítását szolgáló és meghatározó energianyerési folyamatok, 
terhelést, teljesítményt, speciális alkalmazkodási jelleget determináló volta. A terhelés alakításának fizikai 
törvényszerűségei. Az erőkifejtés nagyságát meghatározó tényezők. Izotóniás, izometriás erőfejlesztés terhelési 
gyakorlatához kidolgozott „erőfejlesztési piramis”. Az izokinetikus erőfejlesztés terhelési elvei. Gyakorlati példák 
és gondolkodás. 

 Erőfejlesztés elméleti alapjai és az erőfejlesztés módszertana. Erőfejlesztési módszerek, rendszerek ezek 
szervezetre gyakorolt hatásaik. Az erőfejlesztés során számítható hatástartósság és kipihenési viszonyok 
elemzése. Módszertani tanácsok az erőfejlesztés gyakorlatához. 

 Az állóképesség fejlesztésének elméleti alapjai. Az állóképesség megjelenése, jellemző típusai sportági 
értelmezésben. Az állóképességi teljesítmény kialakulásának élettani háttere. Az állóképességi teljesítmény 
színvonalát meghatározó tényezők rendszere. A szervezet alkalmazkodása az állóképességi teljesítményhez. 
Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 Az állóképesség fejlesztésének elméleti alapjai II. Az állóképesség fejlesztésének módszerei, a módszerek által 
kiváltott szervezeti és működési változások értelmezése, elemző összegzése. Az állóképesség fejlesztése során 
számítható hatástartósság és kipihenési viszonyok elemzése. Módszertani tanácsok az állóképesség 
fejlesztésének gyakorlatához. Az állóképesség fejlesztésének terhelési összetevői, mérési lehetőségei. 
Gyakorlati példák és gondolkodás. 
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 A gyorsaság fejlesztésének elméleti alapjai. A gyorsaság megjelenése és fajtái a sporttevékenységek során. A 
sportgyakorlatban megjelenő egyszerű és összetett reakciók elemzése. A gyorsaságfejlesztés szervezeti háttere, 
a fejlesztés lehetőségei, szervezetre gyakorolt hatásai. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 A gyorsaságfejlesztés módszertani kérdései. A gyorsaság mérése. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 Az ügyesség jellemzői. A mozgásos cselekvéstanulás feltételei. A mozgástanulás-tanítás folyamata. Edzéselvek, a 
tanulás törvényei. Hibák, a hibajavítás elméleti kérdései.  

 A mozgáskészségek csoportosítása. A sportági ügyesség kialakulásának - kialakításnak folyamata. A motoros 
tanulás, a sportági tudás kialakulásának szakaszai, fázisai. Módszertani tanácsok az oktatási-nevelési folyamat 
irányításához. 

 A stratégia és taktika meghatározása. A sportágak csoportosítása az őket jellemző taktikai cselekvések, 
tevékenységek alapján. A csapat, mint feladatmegoldó rendszer és a csapaton belüli hierarchikus viszonyok 
elemzése. A különböző szinten és feladattal működő edző szerepe a struktúra részelemeként. A csapat 
elemeinek összehangolási lehetőségei, feladata, az együttműködés feltételei. Módszertani tanácsok a stratéga 
és taktika tanulási-tanítási folyamatához. 

 A versenyzés, a versenyhelyzet elemzése, jellemzése. A sportágak csoportosítása az őket jellemző 
versenyhelyzet alapján. A versenyek fajtái és funkciói. Versenyző típusok. A rajtállapot egyént jellemző, 
különböző megjelenése. Módszertani tanácsok a versenyzés edzői feladatainak végzési gyakorlatához. 

 Az edzéselvekhez igazodó, életkornak és nemnek megfelelő sportfelkészítés folyamata. A különböző életkorokra 
és nemre jellemző motorikus és pszichés fogékonysági, leépülési sajátosságok feltáró elemzése. Az organikus 
fejlődés és a sportteljesítmények alakíthatósági kapcsolata. 

 A sportfelkészítés egyéb tényezői. (Fogyasztás, tanári-edzői adminisztráció, kapcsolat klubbal és a szülőkkel. 

 Az edzéselvekhez igazodó, életkornak és nemnek megfelelő sportfelkészítés folyamata. Terhelési ajánlások a 
különböző életkorú és nemű fiatal sportolók viszonylatában. Gondolkodásformáló szempontanalízis, a 
sportágspecifikus kiválasztás gyakorlatához. 

 A kiválasztás és tehetséggondozás folyamata. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Ellenőrző írásbeli zárhelyik, tesztek. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

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) 

 • Kötelező óralátogatás az érvényes felsőoktatási törvényi szabályozás, 
illetve TF TVSZ alapján. 
• Az oktató által kijelölt szakirodalmak, szakcikkek nyomon követése. 
• Szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
• Az órákon való aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

• Kötelező óralátogatás az érvényes felsőoktatási törvényi szabályozás, 
illetve TF-TVSZ alapján. Szövetségi, válogatott igazolással maximum 50 %. 
• A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Baker JS,1 McCormick MC, Robergs RA. Interaction among Skeletal Muscle Metabolic Energy Systems during Intense 
Exercise. Journal of Nutrition and Metabolism Volume 2010, Article ID 905612, 13 pages doi:10.1155/2010/905612. 
2. Dubecz J. Általános edzéselmélet és módszertan. Budapest, 2009. 
3. Greenwood M. 2008. Aspects of Overtraining. DOI: 10.1007/978-1-59745-302-8_6. 
4. Lloyd RS, Oliver JL.  The Youth Physical Development Model: A New Approach to Long-Term Athletic Development. 
Strength & Conditioning Journal: June 2012 - Volume 34 - Issue 3 - p 61–72. doi: 10.1519/SSC.0b013e31825760ea. 
5. Loturco I, Kobal R, Kitamura K, Fernandes V, Moura N, Siqueira F, Cal Abad CC, Pereira LA. Predictive Factors Of Elite 
Sprint Performance: Influences Of Muscle Mechanical Properties And Functional Parameters. The Journal of Strength & 
Conditioning Research: August 18, 2017. doi: 10.1519/JSC.0000000000002196. 
6. Makivic B, Bauer P. HEART RATE VARIABILITY ANALYSIS IN SPORT UTILITY, PRACTICAL IMPLEMENTATION AND 
FUTURE PERSPECTIVES. Aspetar Sport Medicine Journal.  
7. Midgley AW,1 Bentley DJ, Luttikholt H, McNaughton LR, Millet GP. Challenging a Dogma of Exercise Physiology. Does 
an Incremental Exercise Test for Valid VO2max Determination Really Need to Last Between 8 and 12 Minutes? Sports 
Med 2008; 38 (6): 441-447. 0112-1642/08/0006-0441/$48.00/0 
8. Moroa T, Tinsleyd G, Biancoe A, Gottardia A, Gottardif GB, Faggiang D, Plebanig M, Marcolina G, Paolia A. High 
intensity interval resistance training (HIIRT) in older adults: Effects on body composition, strength, anabolic hormones 
and blood lipids. Experimental Gerontology 98 (2017) 91–98. https://doi.org/10.1016/j.exger.2017.08.015. 
9. Noakes TD. Fatigue is a brain-derived emotion that regulates the exercise behavior to ensure the protection of whole 
body homeostasis. Front. Physiol., 11 April 2012 | https://doi.org/10.3389/fphys.2012.00082. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Burke, L. M., Kiens, B., & Ivy, J. L. (2004). Carbohydrates and fat for training and recovery. Journal of Sports Sciences, 
22, 15 – 30. 
2. Bishop D. Dietary Supplements and Team-Sport Performance. Sports Med 2010; 40 (12). 
3. Heydenreich, Kayser B, Schutz Y, Melzer K. Total Energy Expenditure, Energy Intake, and Body Composition in 
Endurance Athletes Across the Training Season: A Systematic Review. Sports Medicine - Open (2017) 3:8. 
4. Jones G. Strength Training - The Complete Step by Step Guide for a Stronger, Sculpted Body. DK Publishing (Dorling 
Kindersley); 1 edition (21 Dec. 2009). 
5. Noll M, Rodrigues de Mendon a C, de Souza Rosa LP, Silveira EA. Determinants of eating patterns and nutrient intake 
among adolescent athletes: a systematic review. Nutrition Journal (2017) 16:46. 
6. Spronk I, Heaney SE, Prvan T, O’Connor HT. Relationship between General Nutrition Knowledge and Dietary Quality in 
Elite Athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2015;25:243–51. doi:10.1123/ijsnem.2014-0034. 
7. Radak Zs, Chung HY, Koltai E, Taylor AW, Goto S. Exercise, oxidative stress and hormesis. Ageing Res Rev. 2008 
Jan;7(1):34-42. 10.1016/j.arr.2007.04.004. 
8. Smith, L.L., 2000. Cytokine hypothesis of overtraining: a physiological adaptation to excessive stress? Med. Sci. Sports 
Exerc. 32, 317–331. 
9. Turner A. The Science and Practice of Periodization: A Brief Review. Strength & Conditioning Journal 33: 34-46, 2011. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői Specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportmenedzsment II.  Kódja:  TE-EBN-SMD-SMM2 
TE-EBL-SMD-SMM2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Válassza ki a képzés munkarendjét. Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve: Dolnegó Bálint 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A hallgatók ismerjék meg a hazai és nemzetközi sportélet működési folyamatait, 
szervezeteit, a jogi és gazdasági szabályozásokat, valamint ezek hatását a sport 
területén. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 
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 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Működési modellek a sportban. A sport bevételi forrásai.  A sportpiac; mérete, jellege, területei és jelentősége a 
GDP-n belül. 

2. A fogyatékossággal élők sportjának menedzsmentkérdései. A rekreációs sport intézményei.  Verseny lebonyolítási 
módok és versenykiírás.. 

3. A jó kormányzás a sportban. Sportfejlesztési modellek. Sport és politika 
4. A sport szervezetrendszerének finanszírozása. A sport és a szponzoráció kapcsolata. Önkéntesség a sportban 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

Évközi házi feladatok teljesítése.  
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga 50%-os teljesítése. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Sterbenz T. és Géczi G. (2016): Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, Budapest és 2004. évi I. törvény a 

sportról 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  
Pedersen és Thibault (2014): Contemporary Sport Management. Human Kinetics 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások II. Aerobik Kódja: TE-EBL-TOR-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve: Katus Tamás 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   

Sportági trendek, technikai-oktatás módszertani változások a világban. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
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rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

 Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
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sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 6-Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének. 

 Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Sportági trendek, technikai változások az utolsó olimpiai ciklusban. 
Sportági trendek, oktatás módszertani változások az utolsó olimpiai ciklusban. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása;  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 
nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli felmérő, gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

8.  A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F.I.G. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB-k) 
Aktuális szakirodalmak 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specialitások II. 
 Akrobatikus Rock’n’Roll 

Kódja: TE-EBL-TOR-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Kis Katalin 

Előtanulmányi feltételek: Sportági specialitások I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Akrobatikus RR sportág történetének, szervezeti felépítésének megismertetése.  
Bemutatja a sportág mozgásanyagának rendszerét.  
Feltárja az Akrobatikus RR különböző oktatási szintjeit, lehetőségeit: tanfolyamok 
szervezése, versenyeztetés… stb.  
Sportág oktatásához szükséges tényezők bemutatása. 
 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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33. Konzultációs hét 
Táncos alapok elsajátításának lehetőségei: más táncstílusok szerepe.  
A biomechanikai törvényszerűségek érvényesülése az akrobatikus elemek technikai végrehajtása során. 
34. Konzultációs hét 
Akrobatika oktatásának alapelvei, rendszere. 
Párosok, csoportok kiválasztásának szabályai, lehetőségei. 
35. Konzultációs hét 
Más táncstílusok és akrobatikus sportok technikája: egyezések, eltérések.  
36. Konzultációs hét 
Sportág finanszírozási lehetőségei, problémái. Oktatási színterek.  
Oktatói szerepek és lehetőségek Akrobatikus RR edzők részére.  
Írásbeli vizsga 
Értékelés 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
Témakörök: 

27. Akrobatika oktatásának alapelvei  
28. Biomechanikai törvényszerűségek  
29. Oktatói életpálya  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 

óralátogatási kötelezettség. 

 A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Félévi követelmények teljesítése.  

Pótlás: TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli vizsga 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

28. MTASZ szabályzatok: https://mtasz.hu/szabalyzatok/ 
29. Németh András: Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpedagógusok számára. Budapest, 

Planétás : MTF, cop. 1997 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

https://mtasz.hu/szabalyzatok/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specialitások 2./ 
asztalitenisz 

Kódja: TE-EBL-SPJ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve: Karsai Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 5./ asztalitenisz és Sportági specialitások 1./ 
Asztalitenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám:  Elmélet 0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

 Gyakorlat 12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a felnőtt extra ligás klubok szervezeti felépítését, 

a szakmai munka kidolgozásának menetét, az anyagi feltételek 

megteremtésének és felhasználásának viszonyát. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
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élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Élvonalbeli női csapat work-shop. 
Élvonalbeli férfiwork-shop. 
Női válogatott work-shop. 
Férfi válogatott work-shop. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Edzéslátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő leadása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az előírt óraszám 80%-án történő aktív részvétel 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 

ZH a félévi tananyagból 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 ZH és egy projekt munka bemutatása prezentáció formájában, 

mely egy külföldi élvonalbeli asztalitenisz csapatnál dolgozó 

vezetőedző jellemzését tartalmazza.  

- Az adatgyűjtés történhet interjúval, kérdőíves módszerrel, 

nyilatkozatok – cikkek felhasználásával. A bemutató 3 

szempontból lesz értékelve.  

- Értékelési szempontok:  

 a ppt formai megjelenése,  

 a téma logikai felépítése és tartalma,  

 a hallgató előadás módja.  

Mindhárom szempontra külön-külön ad az oktató jegyet (1-5 közötti 

skálán). A félévet záró végső osztályzatot a három jegy számtani 

közepe alkotja. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Wolfgang Friedrich und Frank Fürste: Tischtennis 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Különböző ország szövetségeinek szakfolyóiratai 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specializáció II. (atlétika) Kódja: TE-EBL-ATL-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   dr. Béres Sándor 

Oktató neve:  az atlétika tanszék oktatói és a Magyar Atlétika Szövetség elnöksége által 
jóváhagyott edzők-oktatók. 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági specializáció I. (atlétika) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Az edzőképzős hallgatók ismerjék meg az atlétika legfontosabb hazai és 

nemzetközi versenyrendszereit, (pl. Világ Kupa, Diamond Liga, csapat EB 

stb.) az atlétika rendezéséhez szükséges szervezési és rendezési 

specialitásokat, korosztályos magyar bajnokságokat, magyar szuper liga 

versenyeket, csapatbajnokságokat és azok lebonyolítási és felkészülési 

sajátosságait. Ismerjék meg a Magyar Atlétikai Szövetség elemző és 

statisztikai rendszerét az All-Athletics-et. A Hallgatók legyenek tisztában az 

egyes versenyszámok tipikus sérüléseivel, ezek preventatív megelőzésével 

és a rehabilitációs lehetőségek alkalmazásával, legyenek tisztába az IAAF 

és a MASZ anti-dopping szabályzatával és a hétköznapokban általában 

szedett gyógyszerek esetleges tiltott listán szereplő mivoltával. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes az elsajátított szakmai, jogi, 
gazdasági, valamint szervezési és vezetési 
ismeretek hatékony gyakorlati 
alkalmazására. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Törekszik mások véleményét, a 
sportágazati, regionális, nemzeti és 
európai értékeket (ide értve a társadalmi, 
szociális és ökológiai, fenntarthatósági 
szempontokat is) a döntések során 
felelősen figyelembe venni. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, 
döntései következményeiért más 
szakpolitikák tekintetében is.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Elmélet – gyakorlat: az atlétikai versenyszámok általános és speciális versenyszabályai II.  

 

2. Elmélet – gyakorlat: az atlétika hazai és nemzetközi versenyei, versenyrendszerei II. 

 

3. Elmélet – gyakorlat: az atlétika versenyszámainak elemző rendszerei, statisztikai értékelő 

megoldásai, ranglista versenyei pontozásai – pontrendszerei, pontérték táblázatai II. 

 

4. Elmélet – gyakorlat: a leggyakoribb - atlétikára jellemző - sérülések és ezek megelőzése 

és rehabilitációja, az egészséges táplálkozás és az ezt kiegészítő táplálék kiegészítők 

alkalmazási lehetőségei II. 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A hallgatók készítsenek egy korosztályos versenyszervezési tervezetet. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon. A hallgatók készítsenek 
egy korosztályos versenyszervezési tervezetet. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az óra pótlása az órarészt tartó tanárral történő megbeszélés szerint. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Az atlétika versenyszabályai: (2014), MASZ, Bp. 

www.iaaf.org 

www.all-athletics.com 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Krasovec F. – Takács L. (1998) 100 év atlétika, MASZ, Bp. 
tanszéki honlap oktatási segédanyagai, 
www.masz.hu 
www. iaaf.org 
www. eaa.com 
www.all-athletics.com 
www.diamondleague.com 

 

http://www.iaaf.org/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások II. 

(Birkózás) 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr.Barna Tibor, Farkas Gábor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege:  

  Gyakorlat 
  

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Szóbeli 

A tantárgy célja: Vezetői kompetenciák megszerzése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  Válasszon az alábbiak közül. Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 
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  Válasszon az alábbiak közül.   Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  Válasszon az alábbiak közül.   Képes az elsajátított szakmai, jogi, 
gazdasági, valamint szervezési és vezetési 
ismeretek hatékony gyakorlati 
alkalmazására. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Sportszervezetben szervezői 
tevékenységet tervez, szervez, irányít és 
ellenőriz. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Képes a szakterületi erőforrások 
felkutatására, bevonására és az azokkal 
történő gazdálkodásra. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  Válasszon az alábbiak közül.   Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  Válasszon az alábbiak közül. Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
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szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hallgatók ismereteket szerezzenek egy szakosztály, sportági szövetség vezetésével járó feladatokkal, 

emberekkel való kapcsolatteremtéssel és bánásmóddal. 

Vezetői ismeretek, alá-fölé rendeltség sajátosságai.. 

Hosszútávú felkészülési tervezet elkészítése (olimpiai ciklus, éves, napi edzéstervek, edzőtáborok tervezete). 

Átigazolási, toborzási feladatok, szponzorok bevonása és a velük való kapcsolattartás. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése: szóbeli beszámoló, az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Tanulmányi szabályzat 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) 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Tanulmányi szabályzat szerinti óralátogatás, az évközi feladatok 
elfogadható szintű  elvégzése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Sterbenz T, Géczi G.: Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, Budapest 2016. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Amit a Harvardon sem tanítanak, avagy a józan ész iskolája 
 Mark H. McCormack 
 Pallas Lap- És Könyvkiadó, 1988 
 Sikerkalauz 1. - Hogyan szerezzünk barátokat? - Hogyan bánjunk nehéz emberekkel?  
 Dale Carnegie  
 Menedzselés mesterfokon · Bill Scott – Sven Söderberg 

 

 

https://www.libri.hu/szerzok/dale_carnegie.html
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások II. Evezés Kódja: TE-EBL-USZ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: Ficsor László, Szántó Éva 

Előtanulmányi feltételek: Sportági specialitások I.  evezés 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék a sportáguk specialitásait, legyenek képesek a gyakorlatban 
alkalmazni azokat. Versenyek típusai, és rendezésük sajátosságainak 
megismerése.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 
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  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A versenyek fajtái, rendezésük általános feltételei, versenykiírás. 

 Hazai versenyek rendezése.  

 Nemzetközi és világversenyek rendezése. 

 Összefoglaló. Ellenőrzés esszé, és írásbeli teszt formában. 
 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, valamint egy házi 
dolgozat leadása az oktatóval egyeztetett témakörben.  A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
valamint a beadandó dolgozat megírása, melyeknek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

FISA Basic Events Manual 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

MESZ versenyszabályok 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specializáció II. 
(gyorskorcsolya sportágak) 

Kódja: TE-EBL-ATL-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 201910.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Telegdi Attila 

Előtanulmányi feltételek: A gyorskorcsolya sportágak elmélete és gyakorlata I-II-III-IV-V. 

tantárgyak, amelyek a képzés során tantárgyfelvétellel először a képzés VI. 

félévében kerül meghirdetésre 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az edzőképzős hallgatók ismerjék meg a gyorskorcsolya és rövidpályás 

gyorskorcsolya sportágak legfontosabb hazai és nemzetközi 

versenyrendszereit Duna Kupa, Star Class, Európa Kupa, Sprint bajnokság, 

Összetett bajnokság stb. A verseny rendezéséhez szükséges szervezési és 

rendezési specialitásokat, korosztályos magyar bajnokságokat, magyar 

rendezésű klub versenyeket és azok lebonyolítási és felkészülési 

sajátosságait. A Hallgatók legyenek tisztában a sportágban előforduló 

sérülésekkel, ezek preventív megelőzésével és a rehabilitációs lehetőségek 

alkalmazásával, legyenek tisztában a MOKSZ, és az ISU  anti-dopping 

szabályzatával és a hétköznapokban általában szedett gyógyszerek esetleges 

tiltott listán szereplő mivoltával. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

  7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

  Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

  7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

  Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
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betartatásának. 

  6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

  7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Elmélet - gyakorlat; Éves edzésterv elkészítése élversenyzők számára: 

- Versenyek kijelölése a versenyszezonban 

- Dátumok és ciklusok meghatározása 

- Versenymodellezés és edzőtáborok kijelölése 

- Tesztek időpontjai az edzéstervben 

- Képességfejlesztés (5S) meghatározása %-os arányban az éves ciklusra 

- Erőfejlesztés meghatározása %-os arányban az éves ciklusra 

- Terhelés periodizáció (terjedelem és intenzitás) az éves ciklusra 

- Pszichikai felkészítés éves terve 

- A helyreállítódás és a fáradtság menedzselése 

- Iskolai elfoglaltság 
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- Alkalmazott kiegészítő eljárások 

  Az éves edzésterv gyakorlati megvalósítása  

- Sablon alapján az éves edzésterv elkészítése több csúcspontra 

Várható eredményesség kalkulációjával a Korcsolyasport Hosszútávú Fejlesztési Programjának (KHFP) 

kialakulása, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei a 8-12 éves gyerekek gyorskorcsolya edzéseiben I. 

Elmélet – gyakorlat; ; a KHFP kialakulása, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei a 8-12 éves gyerekek 

gyorskorcsolya edzéseiben II.   

Elmélet - gyakorlat; a KHFP alkalmazott Oktatási modellek elsajátításának elméleti lehetőségei a 

gyorskorcsolya edzések alkalmával I.  

Elmélet – gyakorlat;  a KHFP alkalmazott Oktatási modellek elsajátításának gyakorlati lehetőségei a 

gyorskorcsolya edzések alkalmával II.  

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz 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) 

 Az órákon való aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órákon. Hiányzás mértéke a TVSZ szerint. 

 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon a vizsgaidőszak ideje alatt, szóbeli 

vizsga szintén a félév végén. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

A short track és gyorskorcsolya sportágak versenyszabályai:  

www.isu.org 

Special Regulations and Technical Rules, Speed Skating and Short Track Speed Skating (ISU) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isu.org/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specialitások II. Kódja: TE-EBL-EMK-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Sportági specialitások I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen/Nem 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók legyenek tisztában a vezetőedzői munka összetevőivel illetve 
hatékonyságát növelő módszereivel. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait.  

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 
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  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Emberelőnyös támadás – Emberhátrányos védekezés 

 Támadó és védekező munka 

 Kapusok edzése 

 Edzői utak és konfliktus menedzsment 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:   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 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 MJSZ saját belső anyagai 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: 
Sportági specialitások II. 

JUDO 
Kódja: 

TE-EBL-KUZ-
SSP2 

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit 
Készítés 
dátuma: 

2019 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése: BA Edző 

Képzés munkarendje: Levelező 
Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve: 
Dr. Németh Endre 

Horváth Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

6. félév 
Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: 

Elmélet: 
0 

Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 
Gyakorlat: 

12 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy 
Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli 

A tantárgy célja: 

A hallgatók gyakorlati tapasztalatot és elméleti tudást szereznek 

a judóra jellemző vezetőedzői ismeretekről. Megismerik a 

korosztályos edzői munka sajátosságait, a hazai és nemzetközi 

szövetségek felépítését, működését. Megismerkednek a 

vezetőedző munkáját, döntéseit segítő egyes területek 

tevékenységével (sportpszichológus, dietetikus szakember, 

erőnléti edző, sportorvos, masszőr, kommunikációs szakember, 

gazdasági tanácsadó). 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 
mélysége, 
szervezettsége, 
kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

Ismeri a testnevelés és 
sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

  7-Mélységében ismeri a mikro- és 
makroökonómia, pénzügy, számvitel, 
marketing területeit. 

  Ismeri a tehetséggondozás 
elméleteit és annak 
gyakorlati 
megvalósíthatóságának 
módjait. 

  7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez 
kapcsolódó módszereket, 
technikákat. 

  7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

  Ismeri a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, 
melyet a sportolók 
egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

Képességek (terület-
általános és terület-
specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások 
vezetésére. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes sportágfejlesztő 
tevékenységre, melyet 
folyamatosan vagy 
projektszerű 
munkavégzésben valósít 
meg. 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

  Képes a sportolók 
kiválasztására, magas szintű 
felkészítésére, 
versenyeztetésére. 

  7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 

  Képes a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók 
egészségének megtartása 
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központoknál. mellett. 

Attitűdök (érzelmi és 
értékelő 
viszonyulások, 
megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

  7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

  Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, 
saját erejétől függően 
próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

  7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

  Tiszteletben tartja a 
gyermeki és bármely életkori 
emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális 
területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a 
saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

Autonómia és 
felelősség (mértéke, 
területei a társas 
környezetben való 
cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről 
koherens egyéni álláspontot 
alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint 
alakítja környezetét.  

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

  Minden esetben a fair play 
szellemében és értékeit 
közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad 
teljes környezetének. 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Kooperatív és kreatív 
együttműködés kialakítására 
törekszik a testkulturális 
területen működő 
szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Sportszakmai döntései 
során tudatosan képviseli 
azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más 



1200 
 

tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az edző kommunikációja a szülővel, a kollégákkal, a médiával. Kommunikáció a 

szövetséggel és a klub vezetésével. 

2. Kapcsolat a vezetőedző munkáját segítő szakemberekkel: 

- sportpszichológus, 

- dietetikus, 

- sportorvos, 

- masszőr, 

- erőnléti edző. 

3. Sportgazdasági folyamatok a judóban. 

4. Sportlétesítmények működtetése judóban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése) 

 Óra látogatása, a TE (az évfolyamra vonatkozó) TVSZ 

szerint. 

 A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

Az aláírás megszerzésének 
feltétele, a teljesítés hiányának 
következménye 

 Óra látogatása (hiányzás évfolyamra vonatkozó TE TVSZ 

szerint). 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli 

o A zárthelyi dolgozat megírása minimum 60%-ra. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 

2. Galla F. – Horváth I. (1982): Judo övvizsgák Sport Bp. 

3. Nagy Gy. Ősze Attila (2002): Judo kyu vizsgák Delta Mosonmagyaróvár 94 p. 

4. Plavecz T-Bíró N. (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 

5. Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 

6. Nagy Ernő (1999) Küzdősport az iskolában. Fővárosi Önkormányzat Bp., 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Sportági specialitások II. –kajak-
kenu 

Kódja:  TE-EBL-USZ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók ismerjék a sportáguk specialitásait, legyenek képesek a gyakorlatban 
alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

  7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Ismeri az egyéni képességek alapján a 
személyre szabott edzésprogramok 
tervezésének elveit és módszereit.  
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ellenőrzésig. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

  6-Elfogadja, hogy a társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Kapcsolattartás a médiával, nyilvános szereplés, nyilatkozat, szakmai értékelés. 
Nemzetközi versenyek (Világkupa, EB, VB, Olimpia) jegyzőkönyveinek elemzése I-II. 
Projektmunkák bemutatása, összegzés. 
Tesztírás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 4. K héten az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH 
legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Szántó Csaba (2005): Canoe sprint Coaching manual (level 2-3), ICF Coaches Education Programme 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások II. KARATE Kódja:  TE-EBL-KUZ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Csákvári László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Válasszon az alábbi 
vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy a karate szakos hallgatók a sportágra jellemző 

technikai-taktikai, kondicionális képzés és az edzés folyamatok 

ellenőrzésének módszereit a gyakorlatban megismerjék és elsajátítsák. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

  7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi integrációt 

  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
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elősegítő funkcióját (nemek, 
károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

fejlesztéséhez. 

  7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

  Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

  7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

  Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

  7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

  7-Alkalmas az erőforrások felkutatására, 
bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a 
tágabb szakmai környezetében. 

  Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és munkája 
során kiemelt jelentőséget tulajdonít a 
pedagógiai normák betartatásának. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 
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  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit.  

  7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

  A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Koordinációs képességek fejlesztése a karatéban. Távolság, időzítés, reakció, kontroll. 

2. Kondicionális képességek fejlesztésének és ellenőrzésének módszerei a karatéban, az életkori 

sajátosságok és versenyrendszerek figyelembevételével. 

3. A szabályváltozások hatásai a versenyzők felkészítésére.  Védőfelszerelések használata sérülések 

elkerülésére. A kondicionális képességrendszer fejlesztésének specialitásai a sportsérülések 

megelőzésének érdekében. 

4. Súlytartás és fogyasztás problematikája,  súlycsoportos versenyrendszerek esetében. Táplálék kiegészítők 

alkalmazása a karatéban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, 

gyakorlati bemutatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - a 

feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Dr. Gulyás Péter: Karate, BREK Propaganda GM. Budapest, 1983. 

2. Rebicek Gerd – A Goju-Kai Karate-do elméleti és gyakorlati útmutatója – Tres Print Kft. 2005. 

3. Adámy István – Kyokushin karate – Lunarimpex Kiadó, 2009. 

4. Kurdi Gábor – Hayashi-ha Shito ryu - Vince, Budapest 2003. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Martial Art and Sport – Milorad V. Stricevic MD. (Svetlost Inc., NY, USA 2002) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specialitások 2./ Kézilabda Kódja: TE-EBN-SPJ-SSP2 
TE-EBL-SPJ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Dr. Ökrös Csaba 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 5./ kézilabda. és Sportági specialitások 1./ Kézilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám:   Elmélet 0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

  Gyakorlat 12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a felnőtt első osztályú kézilabda klubok 

szervezeti felépítését, a szakmai munka kidolgozásának menetét, az anyagi 

feltételek megteremtésének és felhasználásának viszonyát. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

  6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

  Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
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élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

  6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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FTC női csapat work-shop. 
Dunaújváros work-shop. 
Fehérvár work-shop. 
Győr work shop. 
Tatabánya work-shop. 
Gyöngyös work-shop. 
Budakalász work-shop. 
Veszprém work-shop 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő leadása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az előírt óraszám 80%-án történő aktív részvétel 

Számonkérés formája:   Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 

ZH a félévi tananyagból 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 ZH és egy projekt munka bemutatása prezentáció formájában, 

mely egy külföldi élvonalbeli kézilabda csapatnál dolgozó 

vezetőedző jellemzését tartalmazza.  

- Az adatgyűjtés történhet interjúval, kérdőíves módszerrel, 

nyilatkozatok – cikkek felhasználásával. A bemutató 3 

szempontból lesz értékelve.  

- Értékelési szempontok:  

 a ppt formai megjelenése,  

 a téma logikai felépítése és tartalma,  

 a hallgató előadás módja.  

Mindhárom szempontra külön-külön ad az oktató jegyet (1-5 közötti 

skálán). A félévet záró végső osztályzatot a három jegy számtani 
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közepe alkotja. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 neka.hu/ 

handball.hu/2012/12/18/a_nemzeti_kezilabda_akademiarol/ 

szivacskezi.mindenkilapja.hu/html/18397045/render/tortenet 

kolyokkezi.hu/szivacskezilabdazas/jatekszabalyok-u8/ 

kolyokkezi.hu/szivacskezilabdazas/szabalyok-u9/ 

http://www.vgyse.hu/kezdolap/csorgolabda/6-szabaly/14-szabaly 
videa.hu/.../a-csorgolabda-es-oktatasa-latasserult-parasport-vak-p6FRRutc7Ax4dNmi 

tamop-sport.ttk.pte.hu/tananyagfejlesztes/mindennapos-testneveles/jatsszunk.../04 

www.magyar.sport.hu/sport/jatekszabalyok/j_strand.../j_strand_kezilabda_1.htm 
https://drive.google.com/file/d/1pc8hqWqojXbh2TOOAOJWVBHVOoR6xpt9/view 

https://drive.google.com/file/d/1NoloEE-sehqNzmoa4T2B9lSlYnVhFU5S/view?usp=sharing 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vgyse.hu/kezdolap/csorgolabda/6-szabaly/14-szabaly
http://www.magyar.sport.hu/sport/jatekszabalyok/j_strand.../j_strand_kezilabda_1.htm
https://drive.google.com/file/d/1pc8hqWqojXbh2TOOAOJWVBHVOoR6xpt9/view
https://drive.google.com/file/d/1NoloEE-sehqNzmoa4T2B9lSlYnVhFU5S/view?usp=sharing


1214 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások 2./ Kosárlabda Kódja: TE-EBN-SPJ-SSP1 
TE-EBL-SPJ-SSP1 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Balogh Judit 

Oktató neve:  Zsoldos András 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 5./ kosárlabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Összes óraszám:   Elmélet 0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

  Gyakorlat 12 

  Elmélet   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismerik a szakvezetők, vezetőedzők, szakmai igazgatók 
munkáját és feladatait. Megtanulják a csapatépítés menetét, a stratégia 
kidolgozásának kérdéseit, az éves és az évközi ciklusok tartalmának 
összeállítását, a megismerik a teljesítményalakítás eszközeit. Gyakorlatot 
szereznek a mérkőzésre történő speciális felkészülésben, az ellenfelek 
feltérképezésében és az értékelésben. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
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vezetéselméleti ismeretekről.  

  6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
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környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Szakmai igazgatók munkája 

 Vezetőedzők munkája 

 Szövetségi kapitányok munkája 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése.  
Házi dolgozat: prezentáció készítése, bemutatása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Prezentáció elkészítése és bemutatása a félév utolsó óráján 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás: az órák minimum 75%-án történő aktív részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy a félévi teljesítmény alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások 2./ labdarúgás Kódja:  TE-EBN-SPJ-SSP2 
TE-EBL-SPJ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Válassza ki a képzés munkarendjét. Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Prukner László 

Előtanulmányi feltételek: Sportági specialitások 1./ Labdarúgás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Szóbeli 

A tantárgy célja: Az alapismereteket felhasználva a hallgatók a gyakorlatban sajátítsák el és értsék 
meg egy klub, vagy labdarúgó akadémia működését, az ott folyó- 
munkamegosztáson alapuló- tevékenységeket, fedezzék fel az egyes vezetői 
területek legfőbb feladatait, a működési –kapcsolati hálót. Igyekezzenek 
felismerni az egyes vezetési stílusokat, attitűdöket. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez.  
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rehabilitációs folyam 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

információtechnológiai módszerek iránt. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Többszakosztályos klub felépítése, működése (workshop— FTC, Vasas) 
2. Labdarúgó vállalkozások, szakosztályok működése klubon belül. (workshop— FTC, Vasas) 
3. Utánpótlás nevelő egyesületek és akadémiák felépítése, gazdálkodása, TAO-pályázatok (workshop— FTC, Vasas) 
4. Feladat- és munkamegosztások az utánpótlás képzésben. (workshop— FTC, Vasas) 
5. Szakmai, vezetői feladatok az utánpótlás képzésen belül. (workshop— FTC, Vasas) 
6. Stratégiai tervezés a működésre vonatkozóan. (workshop— FTC, Vasas) 
7. Stratégiai tervezés szakmai programokra vonatkozóan. (workshop— FTC, Vasas) 
8. Versenyszervezési feladatok ellátása. (workshop— FTC, Vasas) 
9. Kommunikációs feladatok az egyes vezetői pozíciókban. (workshop— FTC, Vasas) 

   

 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Tóth János – ifj. Tóth János: /2016/ Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei  

Dr. Németh Zsolt: / 2015/A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai  

Bicskei Bertalan:/1997/ Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése 2000 Aréna 

MLSZ: A labdarúgás játékszabályai 

MLSZ UEFA B-A licence könyvek, munkafüzetek 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások 2./ 
Lovassportok 

Kódja: TE-EBL-LOV-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Protzner Anna 

Oktató neve:  - 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 4./ lovassportok 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Összes óraszám:   Elmélet 0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

  Gyakorlat 12 

  Elmélet   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: - A témakör célja az önálló munka továbbfejlesztése és a tudatos 

edzéstervezés tökéletesítése adott szakági centrum szakmai 

segítségével. 
- A hallgató megszerzett ismerettel képes fiatal, ifjúsági, illetve 

felnőtt lovas edzésének felügyelettel történő megtartására 

versenyzői szinten. 
- A versenyeken már aktívan, segédedzőként dolgozik a hallgató, 

mely munkát folyamatosan írásban rögzíti. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
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rugalmassága, formálhatósága) módszereket. kapcsolatrendszerét.  

  6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

  Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

  6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

  Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  
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  6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A tehetséges fiatalok körül megteremteni az optimális munkalehetőségeket, ezeket kidolgozni, részletezni. 

 A hazai és a nemzetközi menedzselés feltételeinek kialakítása és megtervezése. 

 A csapatvezetői képességek kialakítása. 

 Szponzor szerzés lehetőségei. 

 A csapat és az egyéni játékos irányítása. 

 Különbségek az irányítás végrehajtásában. 

 A sportágat támogató, felszereléseket biztosító cégekkel való kapcsolattartás kialakítása. 

 A szövetséggel való kapcsolattartás és különféle formái. 

 A különböző korosztályok vezetésének módjai a klubokban, szövetségekben, egyesületekben. 

 A játékosok kapcsolattartásának pszichológiai, pedagógiai módszereinek a kidolgozása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Regionális vagy országos szintű versenyen választott szakágában, vezetőedző és lovasok (ifjúsági, fiatal lovas, 
felnőtt) munkájának megfigyelése, írásos rögzítése. A versenynapon aktív részvétel, vezetőedzőnek 
segítségadás, a versenynap folyamatos nyomon követése. 

 Regionális vagy országos szintű versenyen edzői feladatok ellátása (ifjúsági, fiatal lovas, felnőtt) vezetőedzői 
felügyelet és korrekció mellett, teljes versenynap/versenyhétvége menedzselése, ennek írásos rögzítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az előírt óraszám 80%-án történő aktív részvétel 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 
Klublátogatás, szövetségi rendezvények, 
edzések látogatása. 

Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, versenylátogatás. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás; Versenylátogatás a feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Ellenőrző dolgozat megírása, hopsitálási naplók és írásos reflexió 
leadása az utolsó konzultáció alkalmával az oktató által 
meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

− Reiner Klimke: A fiatal ló alapkiképzése. Budapest, 1996, Mezőgazda Kiadó 

− M. Dür – K. Miesner, S. Miesner – M. Plewa: A jól képzett ló. Budapest, 2005, Mezőgazda Kiadó 

− Endrődy Ágoston: A military ló kiképzése, Budapest, 1998, Mezőgazda Kiadó 

− Némethy Bertalan: Díjugratás a Némethy-módszerrel, Budapest, 2000, Mezőgazda Kiadó 

− terbenz és Géczi: Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, TF Budapest 2016.  
− Dobák M.-Antal Zs.: Vezetés és szervezés, Akadémia kiadó 2016. 
− Masterman G. : Strategic Sports Event Management, Routledge 2014.  

AJÁNLOTT IRODALOM 

−  Dr. Hecker Walter: Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I., II., III., Budapest, 1985, Mezőgazdasági 

és élelmezésügyi minisztérium információs központja 

− Balassa György: A ló nevelése és idomítása, Losonc, 1901 

− Versenyszabályzatok a választott szakágban 
− Bakacsi Gy. (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK, Budapest  
− Németh Zs. (2000): Versenyszervezés. Budapest 
− Nyerges M. – Petróczi A. (1995): A sportmenedzsment alapjai. TF, Budapest 
− Parks – Quarterman (2003): Contemporary Sport Management, Human Kinetics, USA 
− Torgensen, P.E. – Weinstock, I.T. (1983): Vezetés integrált felfogásban, KJK, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások II., műkorcsolya Kódja: TE-EBL-TOR-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.okt 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Gór-Sebestyén Júlia 

Előtanulmányi feltételek: Sportági Specialitások I., amely a képzés során tantárgyfelvétellel először a 

képzés 5. félévében kerül meghírdetésre. 
Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék a sportáguk specialitásait, legyenek képesek a 

gyakorlatban alkalmazni.  

A különböző világversenyek értelmezése és kiértékelésük. Az utánpótlás 

korosztály versenyrendszere, követelmények! 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, valamint 
az alapvető sporttudományi, gazdasági, 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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vezetéselméleti, szerv 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  7-Részletekbe menően ismeri a 
testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási 
módszereit. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 

  Válasszon az alábbiak közül. 
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magyar és idegen nyelven. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

 
A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. 
Műkorcsolya, Jégtánc, Szinkronkorcsolya szabályai, korosztályos versenyrendszere 

ISU és MOKSZ aktuális versenyszabályok ismertetése Műkorcsolya, Jégtánc,Szinkronkorcsolya 

utánpótlás korosztály versnykategóriái, értékelési szempontok 

 

2. 
Műkorcsolya  és Páros szakág korosztályos versenyeinek értelmezése, értékelési szempontjai 
Pontozási rendszer kiértékelése 
 

3. 

Jégtánc szakág korosztályos versenyeinek  értelmezése, értékelési szempontjai 
Pontozási rendszer kiértékelése 
 

4. 

Szinkronkorcsolya szakág  korosztályos  versenyeinek értelmezése, értékelési szempontjai 

Pontozási rendszer kiértékelése 
 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 8 óra 

Számonkérés formája:    Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 
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A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

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) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 

félév elejétől a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 
Írásbeli felmérő, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

www.isu.org ( ISU aktuális szabályai 

 ISU General Regulations 2018 

 ISU Spec Regulationion 2018 

 ISU Communication ( aktuális) 

 www.moksz.hu (MOKSZ aktuális szabályai 

 Technical Handbook ( Singel, Ice dance, Syncronized skating  

AJÁNLOTT IRODALOM 

Aktuális szakcikkek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások  II.  
(Ökölvívás) 

Kódja: TE-EBL-KUZ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Kovács László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege:  

  Gyakorlat 
  

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy az ökölvívó szakos hallgatók a sportágra jellemző technikai-
taktikai, kondicionális képzés és az edzés folyamatok ellenőrzésesnek módszereit 
a gyakorlatban megismerjék és elsajátítsák. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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rehabilitációs folyam 

  6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

  Ismeri az egészség és életmód 
fejlesztésének lehetőségeit és 
módszereit. 

  7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

  Rendelkezik az emberi magatartás 
befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális készségekkel, 
valamint pedagógiai ismeretekkel. 

  7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

  Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatásához, integrálásához 
szükséges elméleteket, eszközöket, 
módszereket. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai   Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
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erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

egészére kiterjedő tanulásra. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  7-Törekszik arra, hogy a szakmai 
anyagokra vonatkozó szóbeli és írásbeli 
kommunikációja közérthető legyen. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

  7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 
1. Az utánpótlás korú ökölvívók technikai-taktikai képzésének főbb jellemzői  

technikai elemek felosztása, oktatásának gyakorlata. 
2. Pálya tesztek, és rendszerek az ökölvívók motorikus képességeinek mérésére. 
3. A technika oktatását elősegítő biomechanikai mérések a gyakorlatban (ütések erőforrásának vizsgálata). 
4. Páros és csoportos küzdőjátékok alkalmazása az utánpótlás felkészülésben 
5. A versenyrendszer mint a tapasztalat szerzés alapvető eszköze.  

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: 
max. 25% vagy nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel 
kötelező, levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel 
kötelező 

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) 

 Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy/kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC I. Menet ( Budapest 2011) 

 id. Balzsay K. – Dr.Kovács L. Ökölvívó ABC III. Menet  
      Szakcikkgyűjtemény ( Budapest 2014) 

 Dr. Kovács László Az ökölvívó minimum vizsga szabályzata (2016)MÖSZ. 

 Dr. Kovács László Az ökölvívás kiválasztásának rendszere (2015) MÖSZ DOBRÁNSZKY I.-ÉNEKES Á. (1954): Az 
ökölvívó edző munkája (SportLap- és Könyvkiadó) 

 DOBRÁNSZKY I.: Az ökölvívás technikája 

 DOBRÁNSZKY I.: Az ökölvívó edzés 

 DOBRÁNSZKY I.: Az ökölvívás technikájának oktatása 

 ÉNEKES Á.-DOBRÁNSZKY I. (1961): Ökölvívás 

 GYENYISZOV (1952): Ökölvívás (Sport Lap- és Könyvkiadó) 

 HORVÁTH G.(2009) Biomechanikai ( ELTE Eötvös Kiadó Kft.) 

 K.V.GRADOPOLOV. (1957): Az ökölvívás (fordítás) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

ÁNGYÁN L. (2000): Mozgástani fogalomtár. Motio Kiadó Pécs. 123 p. 

ÁNGYÁN L. (2005): Az emberi test mozgástana. Motio Kiadó. Pécs. 220 p. 

ANNEKATHI Belorf, Anita Schmid (2002): Mozgásos tanulás (Budapest –Pécs, Dialóg Campus Kiadó) 

BALOGH L. (1962): A mozgásos ügyesség. Sport és tudomány, 5. 136-137. 

BARTON J. (2001) Biomechanika Nemzeti Tankönyvkiadó ZRT. 

BÜCHLER, R. (1962): Az emberi mozgás. Sport. Budapest. 128 p. 

ISTVÁNFI CS. (1975): Gondolatok az ügyesség elméletéhez. 

Testneveléstudomány,. 3-26. 

ISTVÁNFI CS. (1983): A mozgásszabályozás differenciáltságának főbb 

vonásai. In: Makkár M. (szerk.): Az emberi mozgás szerveződésének és a 
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sporttechnikák tanulásának időszerű kérdései. OTSH Testnevelési 

Tudományos Tanács. Budapest. 49-52. 

KARAS V. I. (1964): A mozgásszerkezetek és meghatározásuk feltételei(Teorie a Praxe Telesne Vychovy, 1., 

16 – 17. TFKI szakfordítás) 

LA FOND-MENDEZ (1959): Better Boxing (New York) 

M.I. PERELMAN-K.V.GRADOPOLOV (1954): Az ökölvívás taktikája 

(Sport Lap- és Könyvkiadó) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások II. (öttusa) Kódja: TE-EBL-KUZ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Gallai István 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege:  

  Gyakorlat 
  

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Szóbeli 

A tantárgy célja: Az öttusa mint egységes sportág és szakágainak elmélet és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. Egyéni és csoportos foglalkozások megtartása. Az 

öttusaversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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rehabilitációs folyam 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

  7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

  Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Elfogadja, hogy a társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 
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  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

  7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

  Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Specialitások I. GY. A junior és felnőtt válogatott keretek éves felkészülési rendszerének megismerése 
Specialitások II. GY. A junior és felnőtt válogatott keretek válogatási elvének megismerése és szakmai indoklása 
Specialitások III. GY. A Női és Férfi válogatott keret éves munkájának összehasonlítása. (felkészülés, versenyeztetés) 
Specialitások IV. GY. Olimpia a kvalifikáció sportágunkba+ szóbeli vizsga 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:   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) 

 Az órákon való aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel a konzultációs órákon, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vizsga az utolsó levelezős konzultációs héten. 
Levelező munkarendben: max. 25% a megengedett hiányzás mértéke. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Új Öttusa Jegyzet  

2. UIPM http://www.uipmworld.org/  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
Aktuális korosztályos válogatási elvek (pentathlon.hu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uipmworld.org/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások II. Ritmikus 
gimnasztika 

Kódja: TE-EBL-TOR-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 11. 08. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Adorjánné Olajos Andrea, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:   

Sportági trendek, technikai-oktatás módszertani változások a világban. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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rehabilitációs folyam 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
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dimenziói mentén) evidenciák alapján. alapján történő alkalmazását.  

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Sportági trendek, technikai változások az utolsó olimpiai ciklusban. 
2. Sportági trendek, oktatás módszertani változások az utolsó olimpiai ciklusban. 
3. Sportági szer – karika, labda, buzogány, szalag- speciális technikai változások az utolsó olimpiai 

ciklusban. 
4. Sportági szer – karika, labda, buzogány, szalag- speciális oktatás módszertani változások az utolsó 

olimpiai ciklusban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása;  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 
nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli felmérő, gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik. 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

9. Szécsényiné F. I. (1986) RSG Mozgás, szépség, harmónia 

10. Szécsényiné F. I. (2007) Ritmikus gimnasztika 

11. P. Röthig (1967) Ritmus és mozgás 

12. Dienes V. (1998) Orkesztika- Mozdulatrendszer 

13. Szécsényi J. (1992) Stretching 

14. Darvas G. (1975) A zene anatómiája 

15. Lemhényiné Tass O. (2007) A tudatos mozgás művészete   

AJÁNLOTT IRODALOM 

 DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB-k) 
Aktuális szakirodalmak 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specialitások 2./ Röplabda Kódja: TE-EBN-SPJ-SSP2 
TE-EBL-SPJ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Jókay Zoltán 

Oktató neve:  Jókay Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat 5./ Röplabda. és Sportági specialitások 1./ Röplabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Összes óraszám:   Elmélet 0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

  Gyakorlat 12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a felnőtt első osztályú röplabda klubok szervezeti 

felépítését, a szakmai munka kidolgozásának menetét, az anyagi feltételek 

megteremtésének és felhasználásának viszonyát. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

  6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

  Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
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vezetéselméleti ismeretekről. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

  6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Vasas női csapat work-shop. 
Dunaújváros work-shop. 
Fehérvár work-shop. 
 Kazincbarcika work shop. 
Pénzügyőr work-shop. 
MAFC  work-shop. 
Kecskemét work-shop. 
Kaposvár work-shop 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő leadása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az előírt óraszám 80%-án történő aktív részvétel 

Számonkérés formája:   Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 

ZH a félévi tananyagból 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás.  

Az félév elején kiadott feladatok elkészítése és a félévvégen történő 

leadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 ZH és egy projekt munka bemutatása prezentáció formájában, 

mely egy külföldi élvonalbeli röplabda csapatnál dolgozó 

vezetőedző jellemzését tartalmazza.  
- Az adatgyűjtés történhet interjúval, kérdőíves módszerrel, 

nyilatkozatok – cikkek felhasználásával. A bemutató 3 

szempontból lesz értékelve.  

- Értékelési szempontok:  

 a ppt formai megjelenése,  

 a téma logikai felépítése és tartalma,  

 a hallgató előadás módja.  

Mindhárom szempontra külön-külön ad az oktató jegyet (1-5 közötti 

skálán). A félévet záró végső osztályzatot a három jegy számtani 

közepe alkotja. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Garamvölgyi M.: A röplabdázás technikája és taktikája. 1996 

Rigler E. - Koltai M.: Gyakorlatgyűjtemény a röplabda iskolai oktatásához. 2001 

Kiss L. - Porubszky L. - Tarnawa F.: Röplabdázás. 1981 

Röplabdázás - Játék - és versenyszabályok   2017. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specialitások II. (sakk) Kódja: TE-EBL-SDK-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.18 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Horváth József 

Előtanulmányi feltételek: Sportági specialitások I.  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A hallgató legyen képes a gyermekkori sakk oktatásának képességfejlesztési 
hatását kihasználni, a sakk szeretetét, versenyzővé válását elősegíteni. 
Megfelelően használja a sakk modern oktatási eszközöket.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Kiválóan ismeri az egyéni képességek 
fejlesztéséhez kapcsolódó módszereket, 
technikákat.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Felismeri sportágának speciális 
problémáit, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a sporttudományi 
kritériumoknak megfelelő adat- és 
információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az ifjúsági sakk sajátosságai 
2. Megnyitási repertoár ifjúsági sakkozók esetén 
3. Sakk irodalmak használata – komputer használata 
4. Versenyekre való felkészítés, értékelés 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

3 házi feladat elkészítése, szóbeli beszámoló 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
3 házi feladat elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli beszámoló 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Jonathan Rowson: The Seven Deadly Chess Sins 
Fernand Gobet: The Psychology of Chess 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Mark Izrailevics Dvoreckij: Chess Lessons: Solving Problems & Avoiding Mistakes 
Mark Izrailevics Dvoreckij: School of Chess Excellence 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Tájfutás,  sportági specializáció 

2. 

Kódja:  TE-EBL-RRC-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sós Csaba 

Oktató neve:  Meghívott specialisták és Dosek Ágoston 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   4 Tantárgy 
jellege: 

  Elmélet 

Gyakorlat:   4 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a vezetői specializáció keretében a 

versenyrendezéshez szükséges tudnivalókat a pálya teljesítését ellenőrző 

elektronikus rendszerek vonatkozásában.    

A különböző elektronikus ellenőrzőrendszerek összehasonlítása, azok 

működésének ismerete, felkészülés a programozási lehetőségekre és a 

használat során előforduló kényes helyzetek megoldására. 

A SportIdent elektronikus ellenőrző rendszer kiterjesztése az edzéseket 

szolgáló funkciókon túl a nagyszabású versenyek rendezésének irányába. 

Közreműködői illetve programozói ismeretek és készségek megszerzése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 
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Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

  6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

  6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 
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  6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 E 1. 

Általános versenyrendezési funkciók a SportIdent rendszer szolgáltatásaiban: versenyzők nevezésének 

fogadása, kategória választások és változtatások, sportident kódok változtatása, többnapos versenyek 

feladatai.   

 

E 2.   

  Egyéni indításos versenyek sorsolása, rajtlista készítése, eredmény kiértékelés,  

problémamegoldás a kiolvasás körül. 
 

E 3. 

Csapatverseny pályák bevitele a számítógépbe és kiértékelés.  Problémamegoldás a kiolvasás körül. 

  

E 4.   

Váltóverseny változatok számítógépes térkép-szerkesztése, hozzárendelés a csapatokhoz. Számítógépes 

térképrajzolási ismeretek. Problémamegoldás a kiolvasás körül. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben.  
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben. 
A tanórai feladatok sikeres teljesítése.  
A portfólióba szánt, legalább egyoldalas összefoglaló bemutatása a 
tanárnak.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerinti aktív részvétel, szükség esetén egyéni konzultációs pótlás. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A sportági elmélet és gyakorlat tantárgyra megadottak szerint 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 A sportági elmélet és gyakorlat tantárgyra megadottak szerint 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások 2./ tenisz Kódja:  TE-EBN-SPJ-SSP2 
TE-EBL-SPJ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Nemes Gábor 

Oktató neve:  Nemes Gábor, Dékány Marcell 

Előtanulmányi feltételek: Sportági specialitások 1./ tenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább a vezetői 

specializációt választották, ebben a tantárgyban a tenisz klubok, 

szakosztályok, akadémiák működésében jelentkező kérdéseket, problémákat 

dolgozzák fel. Ilyen például a klubok szerkezeti felépítése, személyi 

összetétele, az eltérő korosztályok együttműködésének specialitásai, a 

szakmai vezető feladatköre, edzések és versenyek tervezése, sztárjátékosok 

kezelése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A félév követelményeinek ismertetése.  
 Pasarét TK klublátogatás és bemutatás 
 Pasarét TK bemutató edzés 

2. MTK-Park Teniszklub klublátogatás és bemutatás 
 MTK-Park Teniszklub bemutató edzés 
 Gellért SE klublátogatás és bemutatás 

3. Gellért SE bemutató edzés 
 SVSE klublátogatás és bemutatás 
 SVSE bemutató edzés 

4. Top Sport SE klublátogatás és bemutatás 
 Top Sport SE bemutató edzés 
 Panakor TC klublátogatás és bemutató edzés 
 Ellenőrzés, számonkérés. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 



1255 
 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Haylett J.-Evans R. (1989): World Tennis – Exeter Books, New York. 
Nemes G. (2003): Minitenisz az iskolában - Testnevelés szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 3. szám 15-21. 
Nemes G.-Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlat anyaga kezdők számára - Testnevelés szakmódszertani 
lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 18-32. 
Nemes G.-Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlat anyaga középhaladók számára - Testnevelés 
szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 33-43. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specializáció II. 

(Testépítés-fitnesz) 

Kódja: TE-EBL-ATL-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Az MTFSZ és az Atlétika tanszék által kijelölt szakképzett vezető oktató. 

Előtanulmányi feltételek: Sportági specializáció I.  

(Testépítés-fitnesz) 
 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A testépítő és fitness klubok tervezése, kialakítása, edzéseszközök beszerzése, , 
az eszközállomány karbantartása, új eszközök beszerzése. A kialakítás 
feltételeinek megteremtése, a kültéri, valamint beltéri elrendezése, az építészeti, 
sportolói, szociális szabályrendszer és igények figyelembe vételével.  
A kiegészítő sportágak megnevezése, azok hely és eszközigényeinek felmérése, 
szakképzett szakembergárda biztosítása. A működtetés adminisztratív 
feltételeinek megteremtése. 
A terem helységekre bontása a kiegészítő sportágak megfelelő elhelyezésének 
biztosítása. Háziversenyek megszervezése, lebonyolításának biztosítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 
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Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

  7-Részletekbe menően ismeri a 
testnevelés és sport/rekreáció alapvető 
szabályozását. 

  Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

  7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

  Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

  Képes a sportszervezeteknél, 
önkormányzatoknál, rekreációs 
intézményeknél, rendezvényszervezéssel 
foglalkozó szervezeteknél szervezői és 
vezetői feladatok ellátására. 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Sportszervezetet, vagy szervezeti 
egységét vezeti, működési folyamatait 
tervezi, irányítja, az erőforrásokkal 
gazdálkodik. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

  6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
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körében terjeszti. tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

  7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
 

1. Elmélet-gyakorlat: A testépítés és fitness sportág kapcsolódó sportmozgások, sportági 

tevékenységek. 

2. Elmélet –gyakorlat: A kapcsolódó sportágak eszközállománya, azok edzésekben való 

részvételei lehetőségei.  

3. Elmélet- gyakorlat: A kapcsolódó sportágak mozgás-anyagának megismerése, a 

mozgásanyag izmokra, és a szervezetre gyakorolt hatása.  

4. Elmélet – gyakorlat A kapcsolódó sportágak mozgás-anyagának elemzése, az 

alapsportágra való kihatásának elemzése 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint. 

Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 
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A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények  A félév során egy előre megadott sportág teljeskörű elemzése, 
ismertetése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye: 

Ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése.  
Az óra pótlása az órarészt tartó tanárral történő megbeszélés szerint. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 gyakorlati jegy. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A kapcsolódó sportágak megadott szempontok szerinti szakirodalmának elsajátítása. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Az adott témában készült Testnevelési Egyetem Szak- és Diploma dolgozatok 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások II. Női - Férfi 
Torna 

Kódja: TE-EBN-TOR-SSP2 
TE-EBL-TOR-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:   

Sportági trendek, technikai-oktatás módszertani változások a világban. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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rehabilitációs folyam 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
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dimenziói mentén) evidenciák alapján. alapján történő alkalmazását.  

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

5. Sportági trendek, technikai változások az utolsó olimpiai ciklusban. 
6. Sportági trendek, oktatás módszertani változások az utolsó olimpiai ciklusban. 
7. Sportági szer - speciális technikai változások az utolsó olimpiai ciklusban. 
8. Sportági szer – speciális oktatás módszertani változások az utolsó olimpiai ciklusban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása;  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 
nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli felmérő, gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F.I.G. 
2. A torna, erő, bátorság, harmónia (1998) Hamza István 

Budapest Útmutató Kiadó 
3. Bejek, K., Hamar, P. Torna ABC (1997) Okker Kiadó, Budapest, p. 316 
4. FIG AGE group program I-II 
5. Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G. (2000) Torna 1X1, Budapest Hamza István 
6. Hamar, P., Kalmár, Zs. (2005):  

A magyar női torna helyzete a 2004.évi  amszterdami Európa-bajnokság  eredményeinek tükrében. 
Magyar Edző, 2005/1. 

7 . Karácsony-I. Cuk: Pommel Horse (1998) Budapest MOTESZ-Ljubljanai Egyetem 
8   I. Cuk-I. Karácsony-: Rings (2002) Ljubljana MOTESZ és a Ljubljanai Egyetem 
9.  Cuk-I. Karácsony-: Vault (2004)   
     Ljubljana MOTESZ és a Ljubljanai Egyetem 
10. Karácsony-I. Cuk: Floor exercises (2005) Budapest MOTESZ-Ljubljanai Egyetem 
11. Karácsony I.: A magyar tornasport krónikája (2002) Budapest Gulliver 
12. Karácsony I.-Hamza I.-Keleti J. Torna 1x1 (1998) Budapest Hamza István 
13. Karácsony, I. (1989) Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest. Objectiv an 2000, 110° 

FIG ANNIVERSAIRE (1991) Moutie       
14. Kalmár, Zs. (2007): Nemzetközi sportszakember képzés a 

tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p.  
15.Tornáról színesen (1996) Karácsony István szerkesztésében  
     Budapest Hamza István 
16.Válogatott cikkek a torna szakirodalmáról (1993) I. kötet.   
     Karácsony István, Szakály Ernő és Kulcsár László 
     szerkesztésében Budapest MTE 
17.Válogatott cikkek a torna szakirodalmáról (1994) II. kötet. Karácsony István és Donáth Ferenc 
     szerkesztésében, Budapest MTE 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB-k) 
Aktuális szakirodalmak 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Sportági specialitások II. -úszás Kódja:  TE-EBL-USZ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Sós Csaba, dr. Tóth Ákos, Dr. Egressy János, Szájer Péter, Nagy Nikoletta 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági specialitások I. - úszás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók ismerjék a sportáguk specialitásait, legyenek képesek a 

gyakorlatban alkalmazni. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Ismeri az egyéni képességek alapján a 
személyre szabott edzésprogramok 
tervezésének elveit és módszereit.  
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ellenőrzésig. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Elfogadja, hogy a társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A versenyek fajtái, rendezésük általános feltételei, versenykiírás. 

Hazai versenyek rendezése.  

Nemzetközi versenyek rendezése. 

Világversenyek rendezése.  

Tesztírás. 

  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 4. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Á.(2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportági specialitások – 2. vitorlázás Kódja: TE-EBL-USZ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Sigmond András, Holczhauser András, Goszlet Marcel, Brencsán Dávid 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági specialitások – 1. vitorlázás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen/Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A hallgatók ismerjék meg sportáguk specialitásait, legyenek képesek azok 
gyakorlatban való alkalmazására 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  
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ellenőrzésig. 

  7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

  Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  7-Vezet vagy közreműködik hazai és 
kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési 
projektekben; a testkulturális területen 
belül képes stratégiai problémák 
megoldására. 

  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

  7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

  Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 
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  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A páros, csapat és a hosszútávú versenyek rendezői feladatainak ellátása 
A vitorlázás verseny formátumainak ismerete, és a pályakitűzés szempontjai 
A  versenyek megrendezésének biztonsági szempontjai 
A verseny futamok utáni adminisztrációs feladatok 
A verseny vezető feladatai, kötelességei és jogai 
Teszt írás a félév anyagából 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
Az aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

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) 

  
Ellenőrző dolgozat a 4. K héten az oktató által meghatározott, és a félév 
elején a dolgozat közzétételéig leadott tananyagból 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, a ZH 
legalább 60 % - os eredménnyel történő megírása. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  
Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Vitorlás versenyek rendezése,     MVSZ szakirodalmi jegyzet 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 World Sailing:   Race Organise  manual 
RYA.    Team racing 
RYA:   Match racing 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Vezetői specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportági specialitások II.   

VÍVÁS 
Kódja:  TE-EBL-KUZ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-09 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Szepesi László (kardvívás), dr. Salamon Gábor Párbajtőrvívás, Szlovenszky 
István (tőrvívás) 

Előtanulmányi feltételek: érettségi 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege:  

  Gyakorlat 
  

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a vívó szakos hallgatók a sportágra jellemző technikai-
taktikai, kondicionális képzés és az edzés folyamatok ellenőrzésének módszereit a 
gyakorlatban megismerjék és elsajátítsák. A hallgatók gyakorlati tapasztalatot 
szereznek a sportolók felkészüléséről, a technikai-taktikai képzésének 
folyamatáról, az eredményességet meghatározó kondicionális és pszichés 
képességek fejlesztésének módszereiről. A gyakorlati ismeretek birtokában 
önállóan képesek egy teljes felkészülési folyamatot megtervezni, amely a 
technikai-taktikai, kondicionális képzést, és a teljes folyamat ellenőrzését is 
magában foglalja. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció Magas szintű elméleti és gyakorlati 
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rugalmassága, formálhatósága) szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

  6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

  Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

  6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

  6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 
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szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A felkészülés, edzéstervezés szakaszai a vívásban. Célok és feladatok. 
2. Felnőtt élversenyzők menedzselése. Hazai és nemzetközi pontrendszer. Csapatkialakítás szempontjai; a fiatalítás 

kérdése. A fegyvernemek (kard, tőr, párbajtőr) eredményességi összehasonlítása; eredmény-ciklikusság a 
fegyvernemeknél. 

3. Az éves (VB/Eb), négy éves (olimpiai), heti (több heti-mikro ciklus) és napi edzésterhelés tervezése. 
4. Edzés és versenyterhelés a vívásban. A mennyiségi és minőségi munka szerepe a felkészülésben, a vívói 

teljesítményben. 
5. A közvetlen versenyfelkészülés. Terjedelem és intenzitás az egyéni iskolában. 
6. Kiegészítő sportágak a felkészülés folyamatában. Erősítés és nyújtás a vívásban. 
7. Terhelés szabályozása az egyéni iskolában 
8. Felnőtt élversenyzők éves, négy éves felkészülési folyamata. 
9. Video-elemzés és a taktikai felkészülés; ellenfelek és csapatok elleni taktikai felkészülés 
10. Edzőtáborok és a pszichés ráhangolódás, a pszichológiai felkészülés a fő versenyekre. 
11. Edzőtáborok és a felkészülés fizikai gyakorlatanyaga; terheléses vívó lábgyakorlatok 
12. Edzőtáborok és a felkészülés vívó szakmai anyaga: technikai és taktikai versenyfeladatok. 
13. Vb és Olimpiai közvetlen felkészülés 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az edzéseken való aktív részvétel, szóbeli és gyakorlati (bemutató) vizsga.  
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 
Szepesi László (2007): Vívástanulás csoportban. Dialóg Campus, Pécs, 2007, 110p.  
Gerevich – Szepesi L. (1979): Korszerű kardvívás (Sport, 1979) 
Tomanóczy–Gellért (1942): A vívás kézikönyve (Budapest, 1942) 
Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp. 284 p.  
Ozoray (Schenker) Z (1958): A modern magyar kardvívás (Sport: 1958.)  
Bay B-Rerrich -Tilli E. (1953): Tőr és Párbajtőrvívás (Budapest, 1953)   
Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. első, ill. 1977.)                                                
Beke Z. – Polgár J. (1962): A kardvívás módszertana. (Sport, Bp. 1962) 
Lukovich I.(1968): Tőrvívás (Sport, 1968) 
Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás (Sport, 1965)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

FIE-MVSZ (2016): A vívás versenyszabályai, 

Duronelly R.–Lukovich (1975): Vívás. A segédedzői tanfolyam gyakorlati táborának szakmai segédanyaga (BTSH Okt. 

csoport 1975) 

Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G: Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó)   

Lukovich I–Mecseki A.(1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája (Sport,1967) 

Kogler Aladár: A győzelemhez vezető út pszichológiája. MOB, 2016, 190p.  

Tanulmányi és segédanyagok: 
Szepesi László szerk. (2006): Út a dobogóra. Vívó oktatófilm: Kard -, tőr - párbajtőrvívás, MTV-TF, 2006. 85 perc; 

Szepesi László: Foglalkoztatási formák: Alapozástól az Olimpiáig DVD 

Szepesi László (2016): 5 kardiskola kezdő vívók iskolagyakorlatai, DVD 

Szepesi László (2016): Felnőtt- haladó vívó kardiskolája, DVD.  

Pézsa Tibor 2006): Edzőtovábbképzés, video 

Szabó M - Szabó Cs. (1992): Szúrópárna gyakorlatok szerepe a vívásoktatásban TF Videostúdió 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:    Sportági specialitások II. vízilabda Kódja:  TE-EBL-USZ-SSP2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Kemény Dénes, Kásás Zoltán 

Előtanulmányi feltételek:  Sportági specializáció I. vízilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   8 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   16 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az vízilabda sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása 
szakedzői szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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  6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

  6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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információtechnológiai módszerek iránt. 

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

  Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

  7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

  Önállóan 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 feladat elosztása a segítők között (kapusedző, pályaedző, szárazföldi felkészítő) 
2. Szigorú ellenőrzés a munka során, nem engedni, hogy akár egyszerű hibát is átlépjenek 
3. Egymásra épített részmunkákat koordinálni és összerakni 
4. Taktikai elemek gyakorlása edzőmérkőzéseken. Hazai és nemzetközi mérkőzéseken egyszemélyi felelőséggel vezetni a 
csapatot. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Rajki Béla – Gallov Rezső: Korszerű vízilabdázás 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Testnevelési Egyetem könyvtárában, a témában fellelhető korábbi diplomamunkák. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportvezetői modellek Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.18. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. h.c. Mocsai Lajos 

Oktató neve: Prof. Dr. h.c. Mocsai Lajos 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen/Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:  A kurzus ismerteti a sportvezetési, szervezési gyakorlatokat, a sportolókkal való 
kommunikációt és motivációjukat. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint a sport/rekreáció szervezési, 
vezetési gyakorlatokat és gazdasági 
elméleteket. 

Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 
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  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  7-Törekszik arra, hogy a szakmai 
anyagokra vonatkozó szóbeli és írásbeli 
kommunikációja közérthető legyen. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A vezetői (edzői) profil 
2. Az interperszonális kapcsolatrendszer 
3. A vezető (edző) szerepe a közösség működésében 
4. Együttműködés és kollaboráció 
5. A professzionalizmus és perfekcionizmus szerepe a személyiség teljesítő képes tudásában 
6. A külső és belső motivációt befolyásoló tényezők 
7. Teljesítmény és ellenőrzés 
8. Szervezeti struktúra és vezetés 
9. Csapatok 
10. A célok megvalósításának célfilozófiai törvényszerűségei 
11. A teljesítménynövelés és teljesítménykövetés innovatív lehetőségei 
12. Az önkiteljesítés elérése és a lehetőségek megvalósítása. A flow 
13. Az intuitív intelligencia 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, egy esettanulmány elkészítése a megadott időpontra, a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Egy esettanulmány elkészítése a megbeszéltek szerint.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

John C. Maxwell (2011). A vezetés 5 szintje. Budapest: Üzleti Plusz Kft. 
Sárvári György (2008). A belső harcos útja. Budapest: Sanoma Budapest Zrt. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Dale Carnegie (2009). Leadership Mastery: How to Challenge Yourself and Others to Greatness / Führen mit 
Persönlichkeit: Wie Sie sich selbst und andere zu Höchstleistungen motivieren 
Stanley McChrystal (2016). Csapatok csapata. Budapest: HVG könyvek. 
Mike Krzyzewski: Leading with the heart 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Fogyatékkal élők sportja I. Kódja: TE-EBN-USZ-FÉS1 
TE-EBL-USZ-FÉS1 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 04. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. habil. Sós Csaba, Dr. Litavecz Anna 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:  Általános alapismereteket nyújtson a fogyatékossági ágakról, megismertesse a 
hallgatókkal a fogyatékosok sportjának történetét, szervezet- és 
versenyrendszerét, a legnépszerűbb sportágak specialitásait. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait.  



1282 
 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Sport és fogyakékosság – alapismeretek a fogyatékosság típusa szerint 
1.1 Kulcsfogalmak, definíciók 
1.2 Értelmi fogyatékosságok (tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak) 
1.3 Hallássérültek (siketek és nagyothallók) 
1.4 Látássérültek (vakok és gyengénlátók) 
1.5 Mozgássérültek 
1.6 Szervátültetettek 
1.7 Egyenlő esélyű hozzáférés 
2. Fogyatékosok sportjának története 
2.1 Értelmi fogyatékos emberek sportja 
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2.2 Hallássérült emberek sportja 
2.3 Látássérült emberek sportja 
2.4 Mozgássérült emberek sportja 
2.5 Szervátültetett emberek sportja 
2.6 Paralimpiai mozgalom 
3. Fogyatékosok sportjának szervezetrendszere 
3.1 Egyesületi rendszer 
3.2 Sportszövetségek és köztestület 
4. Fogyatékosok sportjának jogi és gazdasági vonatkozásai 
4.1 Jogszabályi háttér 
4.2 Finanszírozás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Nádas P. (2018): Árnyékban született csillagok I-II. „Paralimpia történeti tanulmányok 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Litavecz A. (2018):  Power Point anyag 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Tehetséggondozás Kódja: TE-EBN-PMT-TSG 
TE-EBL-PMT-TSG 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 20.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Budainé Dr. Csepela Yvette 

Oktató neve:  Budainé Dr. Csepela Yvette 

Előtanulmányi feltételek: NINCS 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismereteken alapuló alkalmazási képességet 
mutassanak a tehetséges sportolók felismerésében, kiválasztásában, illetve 
önállóan képesek legyenek a tehetséggondozás folyamatának tervezésére és 

végrehajtására. A hallgatók a tantárgy által mélyreható ismereteket szerezzenek 
mindazon elméleti és gyakorlati ismeretekből, melyek a tehetséges sportolók 
kiválasztásával és gondozásával kapcsolatban megnyilvánulnak. A tantárgyon 
keresztül megismerhetik a tehetségvizsgálatok kialakulását, a tehetségfejlődés 
szakaszait, és a sporttevékenység személyiségfejlesztő hatásait. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 

Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez.  
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működését, a módszereket és eljárásokat. 

  6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

  6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

  Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

  6-Elfogadja, hogy a társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
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dimenziói mentén) környezetének.  

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

  7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A tematika és a hallgatói előadások anyagának megbeszélése. A tehetséggondozás történeti áttekintése, a 
tehetség értelmezése;  

2. A különböző tehetséggondozó modellek (nemzetközi és országos kitekintéssel), a tehetséggondozás útjai, célja 
különös tekintettel a sporttehetségre; Hallgatói előadások 

3. A szakmai tehetségek felismerése, azonosítása, a fejlesztések tükrében ; Hallgatói előadások 
4. A szülő és az edző szerepe, feladata a tehetséggondozásban ; Hallgatói előadások 
5. Az iskola feladata a tehetségek mentorálásában, együttműködésük a sportegyesületekkel, edzőkkel; a 

tehetséggondozó rendszer kiépítésének alapelvei; Hallgatói előadások 
6. Zárthelyi dolgozat írása 
7. Tehetséggondozás, mentorálás a testnevelésben és a sportban;A testnevelők és edzők sajátos tevékenysége a 

tehetséggondozásban; Hallgatói előadások 
8. A tehetséggondozás helyzete Magyarországon; Hallgatói előadások 
9. Hospitálás egy budapesti sportakadémián 
10. Hospitálás egy budapesti sportakadémián 
11. Hospitálás egy budapesti sportakadémián 
12. Hospitálás egy budapesti sportakadémián 
13. Összefoglalás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az órákon való aktív részvétel;  
2. Hallgatói kiselőadás; 
3. Hospitálásokon való részvétel; 
4. 1 ZH legalább 51 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: az órák max. 20%-a 
levelező munkarendben az órák max. 25 %-a 
 

Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_tehetseggondozas_elmeleti_es_modszertani_kerdesei_a_sazkmai_pedagoguskepzesben/TM/stmjs13g.htm
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_tehetseggondozas_elmeleti_es_modszertani_kerdesei_a_sazkmai_pedagoguskepzesben/TM/stmjs13g.htm
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_tehetseggondozas_elmeleti_es_modszertani_kerdesei_a_sazkmai_pedagoguskepzesben/TM/stmjs23g.htm
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_tehetseggondozas_elmeleti_es_modszertani_kerdesei_a_sazkmai_pedagoguskepzesben/TM/stmjs33g.htm
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_tehetseggondozas_elmeleti_es_modszertani_kerdesei_a_sazkmai_pedagoguskepzesben/TM/stmjs43g.htm
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_tehetseggondozas_elmeleti_es_modszertani_kerdesei_a_sazkmai_pedagoguskepzesben/TM/stmjs53g.htm
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_tehetseggondozas_elmeleti_es_modszertani_kerdesei_a_sazkmai_pedagoguskepzesben/TM/stmjs53g.htm
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A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Kiselőadás tartása egy alkalommal PPT felhasználásával (tematika kiadása 
az első órán) 
Hospitálásokon való részvétel 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, egy kiselőadás tartása (tematika kiadása az első órán); egy 
zárthelyi dolgozat min. elégséges szintű teljesítése; a hospitálásokon való 
részvétel; hospitálási napló elkészítése; a feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után 
TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dávid Mária–Gefferth Éva–Nagy Tamás–Tamás Márta (2014): Mentorálás a tehetséggondozásban, Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. http://docplayer.hu/1952085-Mentoralas-a-
tehetseggondozasban.html 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Bodnár Gabriella (2015): A tehetséggondozás elméleti és módszertani kérdései a szakmai 
pedagógusképzésében, BME Tanárképző Központ 

 www.tehetségtanterv.hu  

 www.tehetsegpont.ro/images/pdf/Tehetseg_motivacios_kerdoiv.pdf 

 Balogh László (2004): Iskolai tehetséggondozás. Debreceni Egyetem, Debrecen. 

 Tóth László (2000): A tehetségesek tanítása. Debreceni Egyetem, Debrecen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tehetsegpont.ro/images/pdf/Tehetseg_motivacios_kerdoiv.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Család és iskola Kódja: TE-EBN-PMT-CSI 
TE-EBL-PMT-CSI 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Budainé Dr. Csepela Yvette 

Oktató neve:  Budainé Dr. Csepela Yvette 

Előtanulmányi feltételek: NINCS 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja az iskola és a társadalom, az iskola és a család, továbbá az edzők 
és sportolók közötti kapcsolatot alakító folyamatok bemutatása. Kiemelt cél, hogy 
a hallgatók megértsék és tudatosítsák az egyenlőtlenségek sportteljesítményre 
gyakorolt hatásait és tisztában legyenek a családdal, szülőkkel, pedagógusokkal 
történő együttműködés feladataival.  További cél, hogy a hallgatók tisztában 
legyenek a családi nevelést támogató intézményi háttérrel, ezek feladataival. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

  6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

  6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

  Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  A választott sportágában képes a 
fogyatékossággal élő versenyzők 
felkészítésére és versenyeztetésére. 

  6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Elfogadja, hogy a társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 
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  6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

  A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A család szerepe jellemzői: a fogalom értelmezése, családformák, a család funkciói, működése. A család, mint 
veszélyforrás. Család, mint a társadalom legalapvetőbb egysége és annak működése. 

 
2. Családi nevelés, a családi nevelést meghatározó tényezők, családi szocializáció, kötődés. 
3. Szülők jogai és kötelességei a tanköteles gyermekükkel szemben. Társas kapcsolatok - kommunikáció – 

konfliktuskezelés. 
 

4. Az intézményes nevelés céljai, feladatai és módszerei. 
5. Az edzők pedagógiai feladatai a rábízott gyermekkel kapcsolatban, jogaik-kötelességük. Jellem és értékrend; 

Önismeret és érzelmi intelligencia. 
 

6. A szülők, a pedagógusok, valamint az edzők kapcsolattartásának lehetőségei. Szülői szervezetek a 
köznevelésben. Nemiség- férfi/női identitás- szexualitás- párkapcsolatok Útelágazások, zsákutcák, útvesztők 
avagy veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek. 

 
7. Pedagógiai rendszerek a családi nevelésből fakadó hátrányok kompenzációjára. Az edző jelentősége, feladatai a 

jelzőrendszerben, hátránykompenzációban. Változások következményei és kezelésük 
 

 Film: Popper Péter: A család című előadása 
 Film: The Middle 
 Film: Malcolm int he Middle 
 Film: Modern Family 
 Film: Still standing 
 Film:  Friday Night Lights 

http://www.imdb.com/title/tt0390022/news?year=2009
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8. A filmek megbeszélése, közös feldolgozása 
 

9. Hallgatói PPT bemutatók 
 

10. Intézménylátogatás: Pedagógiai Szakszolgálat 
11. Intézménylátogatás: Családsegítő Szolgálat 
12. Intézménylátogatás: Gyermekvédelmi Szolgálat 

 
13. A gyakorlati helyszínek tapasztalatainak megbeszélése, félév zárása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az órákon való aktív részvétel,  
2. A házi feladatgyűjtemény határidőre történő leadása. A házi feladatgyűjtemény 3 elemből álló portfólió, amelynek 
tartalmi elemei: 
A közös intézménylátogatások egyikéről 1 oldalas reflexiót kell írni: az intézmény célja, kapcsolata a köznevelési 
intézményekkel, pedagógusokkal, milyen benyomásokat szerzett, milyen kérdések merültek fel Önben? 
Házi dolgozat: „Az én családom” min. 2 gépelt oldalban kell bemutatni a saját családját (kapcsolatrendszerek, 
konfliktusok, szerepek) 
Az első órán kiosztott témákból és szakirodalmakból PPT készítése 
 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: az órák max. 20%-a 
levelező munkarendben az órák max. 25 %-a 
 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A beadandó feladat időre történő elkészítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, 
következményei: 
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. 
 
Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
 
Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a 
bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje: 
Ellenőrző dolgozat a 7. héten az oktató által meghatározott, a félév elején           
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közzétett tananyagból és módon. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Komlósi Piroska (szerk) (2014): Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés, Károli Gáspár Református 
Egyetem L’Harmattan Kiadó Budapest 

 Bene Éva (2007): Emancipációs bumeráng, Kairosz Kiadó 

 Gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési-oktatási intézményekben. Módszertani segédlet, SZMI., Budapest, 2007.  
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/ifjusagvedelem_080513.pdf (Hozzáférés ideje: 2017. 01. 26.) 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 Nagy Ádám-Trencsényi László (2012): Szocializációs közegek a változó társadalomban. A nevelés esélyei: család, 
iskola, szabadidő, média. Iszt Alapítvány, Budapest 

 Bábosik István – Borosán Lívia – Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária – Schaffhauser Franz (szerk.) (2011): 
Pedagógia az iskolában ELTE Eötvös Kiadó Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Bábosik István (szerk.) (2008): Az iskola korszerű funkciói. Okker Kiadó, Budapest 

 Bodonyi Edit-Busi Etelka-Hegedűs Judit-Magyar Erzsébet-Vizely Ágnes (2006): A gyakorlati pedagógia néhány 
alapkérdése. Család, gyerek, társadalom. Bölcsész Konzorcium, Budapest 

 http://mek.niif.hu/05400/05461/05461.pdf  

 Podráczky Judit (szerk.) (2012): Szövetségben. Tanulmányok a család és az intézményes nevelés kapcsolatáról. 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest mek.oszk.hu/11300/11368/11368.pdf (Hozzáférés ideje: 2017. 01. 26.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/ifjusagvedelem_080513.pdf
http://mek.niif.hu/05400/05461/05461.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 
II. Aerobik 

Kódja: TE-EBL-TOR-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve: Katus Tamás 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: A korosztályos aerobik versenyzők képességfejlesztés tervezése, technikai 
képzés tervezése, versenyszám-specifikus felkészítés. Kategória specifikus 
felkészítés. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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információforrásokat. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésének lehetősége felnőtt kortól. 
Utánpótlás II. korcsoport képességfejlesztés tervezése, technikai képzés tervezése. 
Utánpótlás I. korcsoport képességfejlesztés tervezése, technikai képzés tervezése. 
Felnőtt és Senior korcsoport képességfejlesztés tervezése, technikai képzés tervezése. 
Utánpótlás I. és II., valamint Felnőtt és Senior korcsoport kategóriához kapcsolódó motorikus specialitások 
megismerése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, írásbeli követelmény teljesítése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 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) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 
írásbeli követelmény legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
max 25% a megengedett hiányzás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A pontozás szabályai: Code of Points (2017-2020) F. I.G. 
Tihanyiné dr. Hős Ágnes: Az aerobik elmélete és gyakorlata TF, Budapest 1995 
Dr. Szécsényi József: Streching, TF, Budapest, 1992 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Karácsony, I., Katus, T., Juhász, J., Paczolay, Gy., Petrik, Á., Pfeifer, F.: A Magyar Torna Szövetség 125 éve, Magyar Torna 
Szövetség, Budapest, 2010 
Sölveborn, S.A.: Ez a streching, TF Könyvtár (FK 10847) 
Beaulieu, John E.: Stretching for all sports, TF Könyvtár (8-1/5722) 
Szécsényiné dr. Fekete Irén: Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1983 
Szécsényiné dr. Fekete Irén: Az új aerobik, Aerobik, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984 
Hamza István: A torna, erő, bátorság, harmónia, Budapest Útmutató Kiadó, 1998 
Bejek, K., Hamar, P.:Torna ABC, Okker Kiadó, Budapest, p. 316.,1997 
Hamza I.-Karácsony I.-Molnár I.- Vigh L.-Gyulai G.: Torna 1X1, Budapest, 2000. 
Kalmár, Zs.: Nemzetközi sportszakember képzés a tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p., 2007 
Karácsony, I.: Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest, 1989 
Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 
három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával I. Magyar Edző, 4. 26-30., 2005 
Munkácsi I., Hamar P., Kovácshegyi F., Bodony G., Osváth P.: A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban 
három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával II. Magyar Edző, 1. 27-33., 2006 
Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István: Tornáról színesen, Budapest,1996 

DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB-k) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Akrobatikus Rock’n’Roll MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai II. 
Akrobatikus Rock’n’Roll 

Kódja: TE-EBL-TOR-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Kis Katalin 

Előtanulmányi feltételek: Korosztályos képzés specialitásai I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az akrobatikus RR sajátos korosztályi követelményeinek megismertetése. Tudatos 
edzéstervezés az életkori sajátosságokat, korosztályos különbségeket, 
követelményeket és az egészség védelmét szem előtt tartva.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  
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rehabilitációs folyam 

  6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

  Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Megfelelő tudással rendelkezik az 
egészséges emberi szervezet alapvető 
testi, lelki működésről és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 
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  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Konzultációs hét 
Kiválasztás, szűrés, sportági alkalmasság, szakosodás. 
Párosok és csapatok kiválasztása, összeállítása.  
Partnerváltás/csapattagok cseréje.  
 
2. Konzultációs hét 
Felkészülés kategóriaváltásokra – időzítés.  
Terhelés tervezése és mérése. 
A felkészítés tervezése, felkészítési időszakok. 
 
3. Konzultációs hét 
Edzésterhelés különböző életkorokban, az edzésterhelés mérése 
Felkészítés a versenyekre, a versenyzés, a versenyzés problémái 
 
4. Konzultációs hét 
Versenyzés, és versenyeztetés stratégiája, mentális felkészülés. 
 
Írásbeli vizsga 
Értékelés 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai: 
 
Témakörök: 

1. Felkészítés tervezése, mérése 
2. Edzésterhelés különböző életkorokban.  
3. Versenyeztetés stratégiája.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

  

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség. 

 A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Félévi követelmények teljesítése.  
Pótlás: TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

7. Farmosi István (2011): Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 
8. Peter Hirtz-Arturo Hotz Gudrun Ludwig (2004): Mozgáskompetenciák, egyensúlyozás. Gyakorlatok, ötletek, 

technikák. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 
9. Mády F. (1998) Egészségről táncosoknak. Planétás Kiadó, Budapest 
10. Lőrinc K. (2007) Martha Graham nyomában. Planétás Kiadó, Budapest 
11. Kovácsné BV, Járomi M. (2015) Gerincprevenciós Mozgásprogram Táncosoknak. Pécs 
12. Koltainé Balázs É, Sziliné Hangay Á. (2008): Stretching. Budapest: SE ETK, 66. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

5. Vajda Zsuzsanna (2006): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó. 
6. Istvánfi Cs. (2006): Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség. TF, Budapest 
7. Harsányi László (2000): Edzéstudomány I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.  
8. Nádori László (2003): Edzés, versenyzés címszavakban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 2. / 
asztalitenisz 

Kódja: TE-EBL-SPJ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve: Karsai ferenc 

Előtanulmányi feltételek:  Korosztályos képzés specialitásai 1. / asztalitenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Összes óraszám:   Elmélet 12 Tantárgy 
jellege: 

  Elmélet 

  Gyakorlat  

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Lehetőségek az edzésvezetésre különböző módon felszerelt létesítmények, 

különböző mértékű eszköz ellátottság, eltérő létszámok esetén. A játékos 

motiváltságának kialakítása és annak megtartása. A sportágszeretet 

erősítése, stabilizációja, az egyén kimenedzselése az asztaliteniszben. A 

motiváció, a feladat orientáltság, a fókuszálás kialakításának lehetőségei 

fiatalkorú asztaliteniszezőknél. A társadalmi és családi háttér befolyásoló 

hatása az asztalitenisz sportágválasztásban. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

  6- Érti a fizikai valamint az egészségi Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
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rugalmassága, formálhatósága) állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

  6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett egészségről, 
és álláspontját modern kommunikációs 
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eszközökkel is terjeszti. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Az asztalitenisz klubok működése és nehézségei. 
A források megteremtésének feltételei. 
A város, község, iskola bevonása a működtetés javítására. 
A család központi szerepe az egyesületben. 
Az egyén és a kollektíva. 
Különböző korosztályok egyéni és csapat versenyei. 
Speciális egyéni lehetőségek az asztaliteniszben. 
Az asztalitenisz és a profizmus. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Edzéslátogatás, egyénre kiadott feladatok elvégzése, erről adott írásos beszámoló. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás az összóraszám 20%-a. 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat és a beadandók teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás és edzéslátogatás, aktív részvétel. 

A kijelölt házi feladatok időben történő beadása, mely az utolsó 

konzultációs hét utolsó tantárgyi óráját jelenti. Az edzéseken és a 

mérkőzéseken történő részvételt, mindig a megfigyelt csapat edzője 

hitelesíti aláírásával. 

Házi feladatok: 

1. Azonos korosztályba tarozó fiú és lány UP csapat 1-1 

edzésének megfigyelése és lejegyzetelése, valamint 

összehasonlító véleményezése. Megfigyelési szempontok: 

 kialakuló pedagógiai-pszichológiai helyzetek és azok 

megoldása (edző-játékos, játékos-játékos 
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vonatkozásában) 

2.  Az edzés megfigyelésre választott csapatok 1-1 hivatalos 

mérkőzésének megfigyelése és lejegyzetelése, valamint 

összehasonlító véleményezése. A ‖megfigyelési 

szempontok‖ megegyeznek az edzésen alkalmazottakkal. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 ZH a félév során leadott tananyagból. A dolgozatot a félév utolsó óráján 
írják a hallgatók, a pótlás és javítás időpontja a vizsgaidőszakban kerül 
meghatározásra, előzetes egyeztetés után. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Wolfgang Friedrich und Frank Fürste: Tischtennis 
Gyömbér, N. és mts (2012): Fejben dől el. Noran Libro KFT. Bp. 313 o. 
Gyömbér N. - Kovács K. - Ruzits É. (2016): Gyereklélek sportcipőben. Noran Libro KFT. Bp. 376 o. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Különböző ország szövetségeinek szakfolyóiratai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

https://www.libri.hu/szerzok/gyomber_noemi.html
https://www.libri.hu/szerzok/kovacs_krisztina_123818.html
https://www.libri.hu/szerzok/ruzits_eva.html
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TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés 

specialitásai II. (atlétika) 

Kódja: TE-EBL-ATL-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   dr. Vágó Béla 

Oktató neve:  az atlétika tanszék oktatói és a Magyar Atlétika Szövetség elnöksége által 

jóváhagyott edzők-oktatók. 
Előtanulmányi feltételek: Korosztályos képzés specialitásai I. (atlétika) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  az edzőképzős Hallgatók ismerkedjenek meg a Kölyök Atlétika kialakulásával, céljaival, 
eszközrendszerével. Ismerjék meg a különböző szereket és azok alkalmazási 
lehetőségeit a 7-10 éves tanulók atlétikus alapjainak a képzéséhez. Váljanak képessé 
akár 60—80 fős versenyek szervezésére és lebonyolítására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

Magas szintű tudással rendelkezik a gyakorlati 
edzői tevékenység ellátásához szükséges 
alapvető, anatómiai és élettani, 
sporttudományi, gazdasági, vezetéselméleti 
ismeretekről.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   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) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és alkalmazza 
azok törvényszerűségeit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Célul tűzi ki maga elé, hogy a szakterületén 
és az azt meghaladó szóbeli és írásbeli 
kommunikációja az általa beszélt nyelveken 
közérthető legyen. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Elmélet-gyakorlat: élmény orientált atlétikai edzések tervezése, a koordináció központú 

képzések tartalmi és elméleti követelményei I. 

 

2. Elmélet –gyakorlat: élmény orientált atlétikai edzések tervezése, a kondicionáló központú 

képzések tartalmi és elméleti követelményei II. 

 

3. Elmélet- gyakorlat: a Kölyök Atlétika versenyrendszer összetevői: eszközök, hely, idő, 

feltételek, biztonság. Felkészülés a foglalkozások és a Kölyök Atlétikai versenyek 

szervezésre, lebonyolítására I. 

 

4. Elmélet – gyakorlat: a KA versenyrendszer összetevői: eszközök, hely, idő, feltételek, 

biztonság. Felkészülés a foglalkozások és a KA versenyek szervezésre, lebonyolítására II. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon. A tanulók egymást, vagy egy számukra megszervezett 

gyerekcsoportot oktatnak előre elkészített edzésvázlat alapján. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  TVSZ szerint. 

Számonkérés formája:    Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A tanulók egymást, vagy egy számukra megszervezett gyerekcsoportot 

oktatnak előre elkészített edzésvázlat alapján. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az óra pótlása az órarészt tartó tanárral történő megbeszélés szerint. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli és bemutatás. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 IAAF-MASz, (2012): Kölyök Atlétika gyermek csapatversenyek, MASz, Bp. 

IAAF-MASz, (2012): Oktatási Modellek Kölyök Atlétika, MASz, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Krasovec F. – Takács L. (1998) 100 év atlétika, MASz, Bp. 
tanszéki honlap oktatási segédanyagai, 
www.masz.hu   
www. iaaf.org 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 

II. (Birkózás) 

Kódja:  TE-EBL-KUZ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Farkas Gábor, Dr.Barna Tibor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege:  

  Gyakorlat 
  

Gyakorlat:   12 
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Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a birkózó-edző szakos hallgatók gyakorlati tapasztalatokat 
szerezzenek a korosztályokra jellemző sportági felkészítés sajátosságairól és az 
alkalmazott módszerekről. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

  7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

  Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Sportszervezetben szervezői 
tevékenységet tervez, szervez, irányít és 
ellenőriz. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 
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megszervezését és lefolytatását. 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

  7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

  Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 
mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 
elfogadja, valamint az etikai normákat 
figyelembe véve saját módszertanába 
beépíti más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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 Utánpótlás korú versenyzők (10-18 év) technikai-taktikai képzése. 

 Élversenyzők (18+) kondicionális képességfejlesztése a felkészülési időszaknak megfelelően. 

 Élversenyzők technkikai-taktikai képzése, a stílus jellemzők figyelembevétele alapján. 
 Élversenyzők speciális taktikai képzése, különböző stílusú versenyzők ellen. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése: az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Tanulmányi szabályzat szerint 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Utolsó héten ZH sikeres teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Tanulmányi szabályzat szerinti óralátogatás, az évközi feladatok 
elfogadható szintű  elvégzése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Barna (2006): Játék a birkózás 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai II. 
Evezés 

Kódja: TE-EBL-USZ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: Ficsor László 

Előtanulmányi feltételek: Korosztályos képzés specialitásai I.  evezés 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 
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Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: Az utánpótlás korú evezős versenyzők felkészítésének, sajátosságainak ismerete 
szakedzői szinten. Az utánpótlás korú evezősök szárazföldi és vízi felkészítésének, 
tervezésének elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 
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  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Serdülő kor előtt jól fejleszthető kondicionális tulajdonságok vízen és annak módszerei.  

 Serdülő korban jól fejleszthető kondicionális tulajdonságok vízen és annak módszerei. 

 Serdülő kor előtt jól fejleszthető kondicionális tulajdonságok szárazföldön és annak módszerei. 

 Serdülő korban jól fejleszthető kondicionális tulajdonságok szárazföldön és annak módszerei. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

MESZ: Az evezősök hosszú távú szakmai programja 
Fáth András, Az evezés módszertana;  
Szabó Károly, Az evezés edzéselmélete és módszertana; 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Ficsor László, Evezős minimumvizsga 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai II. 
(gyorskorcsolya sportágak) 

Kódja: TE-EBL-ATL-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 201910.22. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Telegdi Attila 

Előtanulmányi feltételek: A gyorskorcsolya sportágak elmélete és gyakorlata I-II-III-IV-V. 

tantárgyak, amelyek a képzés során tantárgyfelvétellel először a képzés VI. 

félévében kerül meghirdetésre 
Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 
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Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Az edzőképzős Hallgatók ismerkedjenek meg a Korcsolyasport Hosszútávú 

Fejlesztési Programjának (KHFP) „Korcsolyázás tanulása‖ szintjének 

képzési rendszerével, céljaival, kialakulásával, eszközrendszerével. 

Ismerjék meg a különböző szereket és azok alkalmazási lehetőségeit a 8-12 

éves tanulók korcsolyás, már kezdő sportágspecifikus alap képzéséhez. 

Váljanak képessé akár 60—80 fős versenyek szervezésére és 

lebonyolítására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  

  7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

  Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

  7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

  Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és 
annak gyakorlati megvalósíthatóságának 
módjait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 
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közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

  7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 



1318 
 

eredményeihez. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Elmélet - gyakorlat; Éves edzésterv elkészítése élversenyzők számára: 

- Versenyek kijelölése a versenyszezonban 

- Dátumok és ciklusok meghatározása 

- Versenymodellezés és edzőtáborok kijelölése 

- Tesztek időpontjai az edzéstervben 

- Képességfejlesztés (5S) meghatározása %-os arányban az éves ciklusra 

- Erőfejlesztés meghatározása %-os arányban az éves ciklusra 

- Terhelés periodizáció (terjedelem és intenzitás) az éves ciklusra 

- Pszichikai felkészítés éves terve 

- A helyreállítódás és a fáradtság menedzselése 

- Iskolai elfoglaltság 

- Alkalmazott kiegészítő eljárások 

  Az éves edzésterv gyakorlati megvalósítása  

- Sablon alapján az éves edzésterv elkészítése több csúcspontra 

Várható eredményesség kalkulációjával a Korcsolyasport Hosszútávú Fejlesztési Programjának (KHFP) 

kialakulása, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei a 8-12 éves gyerekek gyorskorcsolya edzéseiben I. 

Elmélet – gyakorlat; ; a KHFP kialakulása, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei a 8-12 éves gyerekek 

gyorskorcsolya edzéseiben II.   

Elmélet - gyakorlat; a KHFP alkalmazott Oktatási modellek elsajátításának elméleti lehetőségei a 

gyorskorcsolya edzések alkalmával I.  

Elmélet – gyakorlat;  a KHFP alkalmazott Oktatási modellek elsajátításának gyakorlati lehetőségei a 

gyorskorcsolya edzések alkalmával II.  

Óralátogatás: Kötelező, hiányzás a TVSz 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) 

 Az órákon való aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órákon. Hiányzás mértéke a TVSZ szerint. 

 2 ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása. A feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon a vizsgaidőszak ideje alatt, szóbeli 

vizsga szintén a félév végén. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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A Hosszú Távú Korcsolya Fejlesztési Program (MOKSZ) 

A Hosszú Távú Sportolófejlesztési Program (MOB) 

Canadian Sport for Life-LTAD 2.0  
(http:/canadiansportforlife.ca/sites/default/files/user_files/files/CS4L%202_0%20EN_april16_ 

webpdf.pdf) 

SpeedSkatingCanada’s Long-Term AthleteDevelopmentPlan 

(http:/www.speedskating.ca/about/skater-development/the-ltpad-model) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Harsányi L.(2000): Edzéstudomány I-II.Dialog Campus Kiadó, Pécs. 

Király T.,Szakály Zs. (2011): Mozgásfejlődés és motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban. Dialog 

Campus Kiadó, Pécs. 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai II. 
JÉGKORONG 

Kódja: TE-EBL-EMK-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve: Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Korosztályos képzés specialitásai I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen/Nem 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 
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Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Szóbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók legyednek tisztában a korosztályos képzés egymásra épültségével és 
az életkori jellemzőivel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit.  

  6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  Képes az egészségfejlesztés és a 
mentálhigiénés kultúra feltételeinek 
kialakítására az őt alkalmazó 
szervezetekben. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 
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Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Az edzeni a versenyzésre időszak jellemzői jégkorongban 

 Az edzeni a győzelemért időszak jellemzői jégkorongban 

 Befolyásoló tényezők 

 Összefoglalás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:   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 

Aktív részvétel az órákon 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Géczi G., Balyi I és Tóth L. (2017): Hosszú távú játékosfejlesztési program. Magyar Jégkorong Szövetség  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Balyi I, Géczi G, Bognár J, Bartha Cs. (2016): Hosszú távú sportolófejlesztési program. Magyar Olimpiai 

Bizottság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: 
Korosztályos képzés specialitásai II. 

JUDO 
Kódja: 

 TE-EBL-KUZ-
KKS2 

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit 
Készítés 
dátuma: 

2019 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése: BA Edző 

Képzés munkarendje: Levelező 
Oktatás 
nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Endre 

Oktató neve: 
Dr. Németh Endre 

Horváth Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  
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Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

6. félév 
Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: 

Elmélet: 
0 

Tantárgy 
jellege: 

Gyakorlat 
Gyakorlat: 

12 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy 
Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

Írásbeli és 
bemutatás 

A tantárgy célja: 
A tantárgy célja, hogy a judo-edző szakos hallgatók gyakorlati 

tapasztalatokat szerezzenek a korosztályokra jellemző sportági 

felkészítés sajátosságairól és az alkalmazott módszerekről. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 
mélysége, 
szervezettsége, 
kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

Ismeri a testnevelés és 
sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

  6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

  Ismeri a tehetséggondozás 
elméleteit és annak 
gyakorlati 
megvalósíthatóságának 
módjait. 

  7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez 
kapcsolódó módszereket, 
technikákat. 

  7-Ismeri a testkulturális terület specifikus 
jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 

  Ismeri a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, 
melyet a sportolók 
egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

Képességek (terület-
általános és terület-
specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások 
vezetésére. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes sportágfejlesztő 
tevékenységre, melyet 
folyamatosan vagy 
projektszerű 
munkavégzésben valósít 
meg. 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

  Képes a sportolók 
kiválasztására, magas szintű 
felkészítésére, 
versenyeztetésére. 

  7-Képes magas szinten megtervezni és 
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport 
szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs 
központoknál. 

  Képes a versenysport 
gyakorlata által megkövetelt 
magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók 
egészségének megtartása 
mellett. 

Attitűdök (érzelmi és 
értékelő 

  7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 
több irányú elmélyítésére, 

  Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasági, 
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viszonyulások, 
megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

megszilárdítására. kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, 
saját erejétől függően 
próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

  7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

  Tiszteletben tartja a 
gyermeki és bármely életkori 
emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális 
területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a 
saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Nyitott a szakmai 
kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és 
kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és 
idegen nyelven. 

Autonómia és 
felelősség (mértéke, 
területei a társas 
környezetben való 
cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

A testi-lelki egészségről 
koherens egyéni álláspontot 
alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint 
alakítja környezetét.  

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

  Minden esetben a fair play 
szellemében és értékeit 
közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad 
teljes környezetének. 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Kooperatív és kreatív 
együttműködés kialakítására 
törekszik a testkulturális 
területen működő 
szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Sportszakmai döntései 
során tudatosan képviseli 
azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Diák, serdülő, ifjúsági korú versenyzők (10-16 év) technikai, taktikai képzése. 

2. Junior és U23 korú versenyzők (17-22 év) technikai, taktikai és kondicionális 

képzése. 

3. Az övvizsgáztatás hazai rendszere az egyes életkori szakaszoknak megfelelően. 

4. Az élversenyzővé válás folyamata, ennek sajátos problematikái. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Óra/edzés látogatása (hiányzás az évfolyamra vonatkozó TE TVSZ szerint). 

 Edzésnapló vezetése (edzésmunka mennyiségének és intenzitásának regisztrálása, heti és havi 

összesítése oktatói segítséggel, irányítással). 

 Óra/óra rész megtartása, a tanult anyagból kijelölve az oktató által és a ZH megírása, minimum 

60%-ra értékelve. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 
követelmények teljesítése) 

 Óra/edzés látogatása (hiányzás az évfolyamra vonatkozó 

TE TVSZ szerint). 

 A félév elején megbeszélt és előírt, aktuális évi 

versenykiírásoknak megfelelően versenyen/versenyeken 

való aktív részvétel (versenyzőként /szervezőként 

/versenybíróként /segédedzőként/ edzőként). 

 Edzésnapló vezetése (edzésmunka mennyiségének és 

intenzitásának regisztrálása, heti és havi összesítése 

oktatói segítséggel, irányítással). 

 Óra/óra rész megtartása, a tanult anyagból kijelölve az 

oktató által és a ZH megírása, minimum 60%-ra 

értékelve.    

Az aláírás megszerzésének 
feltétele, a teljesítés hiányának 
következménye 

 Óra/edzés látogatása (hiányzás az évfolyamra vonatkozó 

TE TVSZ szerint). 
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 Edzésnapló vezetése (edzésmunka mennyiségének és 

intenzitásának regisztrálása, heti és havi összesítése 

oktatói segítséggel, irányítással). 

A fent említett feltételeknek együttesen kell teljesülniük. 

Amennyiben valamely vagy egyik feltétel sem teljesül, akkor 

a hallgató aláíráshoz kötődő Neptun bejegyzése megtagadva 

lesz, az évfolyamra vonatkozó TE TVSZ-t betartva. Mind 

ennek a következményei és a hallgatói kötelességei szintén 

az említett TE TVSZ dokumentumban találhatóak. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Óra/óra rész megtartása, a tanult anyagból kijelölve az 

oktató által és a ZH megírása, minimum 60%-ra 

értékelve.    

 A ZH és az óra/órarész tartás átlaga adja a félévi jegyet. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

7. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 

8. Németh E. (2016) Önvédelem, küzdősportok. In: Kézikönyv a testnevelés tanításához (5-8 

osztály). Szerk: Rétsági Erzsébet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 300-337. 

9. Galla F. – Horváth I. (1982): Judo övvizsgák Sport Bp. 

10. Nagy Gy. Ősze Attila (2002): Judo kyu vizsgák Delta Mosonmagyaróvár 94 p. 

11. Plavecz T-Bíró N. (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 

12. Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 

13. Nagy Ernő (1999) Küzdősport az iskolában. Fővárosi Önkormányzat Bp., 

14. Ulrich Klocke (2010) Judo top action. Meyer&Meyer Sport 

15. Yasuhiro Yamashita (2005) The fighting Spirit of Judo Yppon Books, Tokyo 

  



1328 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Dr. Barna Tibor (2006) Játék a birkózás. TF Könyvkiadó 

2. Jimmy Pedro (2001) Judo technics and tactics. Human Kinetics, USA 

3. Jiichi Watanabe-Lindi Avakian (2001) The Secrets of Judo. Tuttle Publishing, Boston 

4. Kiyoshi Kobayashi-Harold E. Sharp (2001) The Sport of Judo.  Tuttle Publishing, Boston 

5. Syd Hoare (2004) The A-Z of Judo. Yppon Books, London 

6. Isao Inokuma-Nobuyuki Sato (1986) Best Judo. Kodansha International, Tokyo 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:   MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai II. 
kajak-kenu 

Kódja: TE-EBL-USZ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. kajak-kenu 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: Az utánpótlás korú kajak-kenu versenyzők felkészítésének, sajátosságainak 
ismerete szakedzői szinten. Az utánpótlás korú versenyzők szárazföldi és vízi 
felkészítésének, tervezésének elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit.  
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  Válasszon az alábbiak közül.   Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Serdülő és ifjúsági korosztályban jól fejleszthető tulajdonságok és annak módszerei. 

 Az utánpótlás korosztály vízi- és szárazföldi edzéstervezése. 

 Hazai és nemzetközi versenyekre történő felkészülés, „formábahozás”. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. 
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Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a félév 
elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. A feltételek nem 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A megengedett 
hiányzás mértéke, maximum 25%. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása, 
melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 
Szántó Csaba (2005): Canoe sprint Coaching manual (level 2-3), ICF Coaches Education Programme 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai II. 

KARATE 
Kódja:   TE-EBL-KUZ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Csákvári László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Válasszon az alábbi 
vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy a karate-edző szakos hallgatók gyakorlati 

tapasztalatokat szerezzenek a korosztályokra jellemző sportági felkészítés 

sajátosságairól és az alkalmazott módszerekről. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  7-Részletekbe menően ismeri a 
testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási 
módszereit. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  

  7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 

  Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
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működését felsőbb szinten is. szükséges alapvető, anatómiai és élettani, 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

  7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi integrációt 
elősegítő funkcióját (nemek, 
károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Megfelelő tudással rendelkezik az 
egészséges emberi szervezet alapvető 
testi, lelki működésről és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító 
tényezőkről. 

  7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi integrációt 
elősegítő funkcióját (nemek, 
károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Ismeri az egészséges munkavégzés, 
munkakultúra, ergonómiai, 
mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 
való összefüggéseit, fejlesztési 
módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és munkája 
során kiemelt jelentőséget tulajdonít a 
pedagógiai normák betartatásának. 

  6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

  Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
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beszélt nyelveken közérthető legyen. 

  7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

  7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely 
életkori emberi méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett munkája 
során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  7-Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének, az esetleges tömeges 
ellenállás ellenére is. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani sajátosságait, 
eredményeit. 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

  Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések alapján 
történő alkalmazását. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Diák, serdülő, ifjúsági korú versenyzők (10-16 év) technikai, taktikai és kondicionális képzése. 
2. Junior és U23 korú és felnőtt versenyzők (17-22 év) technikai, taktikai és kondicionális képzése. 
3. Az övvizsgáztatás alapkövetelményei az egyes életkori szakaszoknak megfelelően. 

4. Az élversenyzővé válás folyamata, technika, kondicionálás, életmód, sporttáplálkozás. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 
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A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Írásbeli és szóbeli   

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - a 

feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Rétségi Erzsébet Kézikönyv a testnevelés tanításához 5-8. Osztály, Dr. Németh Endre PhD. 7. fe-jezet, 

Önvédelem és küzdősportok, Dialóg Campus Kiadó 2005. 

2. Dr. Gulyás Péter: Karate, BREK Propaganda GM. Budapest, 1983. 

3. Rebicek Gerd – A Goju-Kai Karate-do elméleti és gyakorlati útmutatója – Tres Print Kft. 2005. 

4. Adámy István – Kyokushin karate – Lunarimpex Kiadó, 2009. 

5. Kurdi Gábor – Hayashi-ha Shito ryu - Vince, Budapest 2003. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Martial Art and Sport – Milorad V. Stricevic MD. (Svetlost Inc., NY, USA 2002) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 2. / 
kézilabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-KKS2 
TE-EBL-SPJ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve: Zsembery Tamásné Simics Judit 

Előtanulmányi feltételek:  Korosztályos képzés specialitásai 1. / kézilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Összes óraszám:   Elmélet 12 Tantárgy 
jellege: 

  Elmélet 

  Gyakorlat  

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Lehetőségek az edzésvezetésre különböző módon felszerelt létesítmények, 

különböző mértékű eszköz ellátottság, eltérő létszámok esetén. Az 

akcelerált játékosokkal történő foglalkozás jelentősége. A motiváció, a 

feladat orientáltság, a fókuszálás kialakításának lehetőségei fiatalkorú 

kézilabdázóknál. A „sztárcsinálás‖ művészete. A társadalmi és családi 

háttér befolyásoló hatása, a kézilabda sportágválasztásban és a beválásban. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
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működését, a módszereket és eljárásokat. és eljárásokat.  

  6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett egészségről, 
és álláspontját modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti. 



1338 
 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Kézilabda klubok működési modelljei. Egyesületek szervezeti felépítése. Az egyesületben folyó munka jellemzése. Iskola 
típusok, modellek: normál iskolák, testnevelés tagozatos iskolák, sportiskolák, akadémiák. 
Az egyesületek működésének pénzügyi alapja. Szponzorálás, TAO   
Különböző méretű sportlétesítmények kihasználása kézilabda edzés céljából. Edzés eszközökkel jól és gyengén felszerelt 
csapatok edzésének tervezése, lehetőségei. 
A kevesebb edzéslehetőségekkel rendelkező egyesületek képzési programja és annak megvalósítása. 

Az akcelerált kézilabdázó gyerekek képzésének specialitásai, edzés gyakorlatai 

Az utánpótlásban dolgozó kézilabda edzők pszichológiai felkészültségének kritériumai. 
A csapatkohézió kialakításának pedagógiai-pszichológiai lehetőségei. 

A motiváció kialakítás, a feladat orientáltság, a fókuszálás alkalmazása. A mentáltréning.   

Sztárcsinálás az utánpótlásban. Konfliktusok és azok megoldásának technikái utánpótlás korú csapatoknál. 

Az egyesület utánpótlás csapatainak különféle viszonyrendszere a felnőtt csapathoz. 

A társadalmi háttér befolyásoló hatása a hazai utánpótlásképzésre. 

A kézilabda, mint csapatjáték filozófiai megközelítése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás, mely pontos és ápoltan történő megjelenést és aktív részvételt jelent.  

A félév elején kiadott házi feladatok elkészítése és a félévvégen történő leadása. 

ZH a félévi tananyagból, mely 1-5 közötti osztályozó skálán kerül értékelésre. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás az összóraszám 20%-a. 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat és a beadandók teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás és aktív részvétel. 

A kijelölt házi feladatok időben történő beadása, mely az utolsó 

konzultációs hét utolsó tantárgyi óráját jelenti. Az edzéseken és a 

mérkőzéseken történő részvételt, mindig a megfigyelt csapat edzője 

hitelesíti aláírásával. 

Házi feladatok: 

3. Azonos korosztályba tarozó fiú és lány UP csapat 1-1 

edzésének megfigyelése és lejegyzetelése, valamint 

összehasonlító véleményezése. Megfigyelési szempontok: 

 kialakuló pedagógiai-pszichológiai helyzetek és azok 
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megoldása (edző-játékos, játékos-játékos 

vonatkozásában) 

4.  Az edzés megfigyelésre választott csapatok 1-1 hivatalos 

mérkőzésének megfigyelése és lejegyzetelése, valamint 

összehasonlító véleményezése. A‖megfigyelési szempontok‖ 

megegyeznek az edzésen alkalmazottakkal. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 ZH a félév során leadott tananyagból. A dolgozatot a félév utolsó óráján 
írják a hallgatók, a pótlás és javítás időpontja a vizsgaidőszakban kerül 
meghatározásra, előzetes egyeztetés után. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Szerzői kollektíva (2016): Korosztályos képzési könyv. Bp. 

Marczinka, Z. (2014): Kézilabdázás. Kék Duna Kiadó, Nyíregyháza. 
Lénárt, Á. (2002): Téthelyzetben. Országos Sportegészségügyi Intézet, Bp. 148 o. 
Gyömbér, N. és mts (2012): Fejben dől el. Noran Libro KFT. Bp. 313 o. 
Gyömbér N. - Kovács K. - Ruzits É. (2016): Gyereklélek sportcipőben. Noran Libro KFT. Bp. 376 o. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libri.hu/szerzok/gyomber_noemi.html
https://www.libri.hu/szerzok/kovacs_krisztina_123818.html
https://www.libri.hu/szerzok/ruzits_eva.html
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 2./ 
kosárlabda 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-KKS2 
TE-EBL-SPJ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Balogh Judit 

Oktató neve: Zsoldos András 

Előtanulmányi feltételek: Korosztályos képzés specialitásai 1./ kosárlabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   26 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Szóbeli 

A tantárgy célja: A leendő edzők ismerjék meg a hazai és nemzetközi korosztályos 
kosárlabdázás trendjeit, tendenciáit, technikai és taktikai jellemzőit.  
Legyenek tisztában a hazai és a nemzetközi korosztályos kosárlabda 
különbségeivel, legyenek tisztában a fejlődés lehetőségeivel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Ismeri a sportágában jellemző 
nemzetközi trendeket, felkészítési 
alapelveket. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 
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  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A nemzetközi U16 lány korosztály elemzése 

 A hazai U16 lány korosztály elemzése 

 A hazai U16 lány korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

 A nemzetközi U16 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U16 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U16 fiú korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

 A nemzetközi U18 lány korosztály elemzése 

 A hazai U18 lány korosztály elemzése 

 A hazai U18 lány korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

 A nemzetközi U18 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U18 fiú korosztály elemzése 

 A hazai U18 fiú korosztály összehasonlítása a legsikeresebb nemzetközi csapatokkal 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése. Gyakorlattervezés, gyakorlatvezetés. 
Házi dolgozat: prezentáció készítése, bemutatása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
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Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Prezentáció elkészítése és bemutatása a félév utolsó óráján 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az órák minimum 80%-án, az órák minimum 50%-án 
történő aktív részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy a félévi teljesítmény alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Maurizio Mondoni (1994): Mini kosárlabda. MKOSZ, Budapest. 
FIBA Coaches Manual. Letölthető: 
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-
improved-coaches-manual 
Basketball for young players. FIBA, 2000 (a magyar változat kiadás alatt) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual
http://www.fiba.basketball/en/news/world-association-of-basketball-coaches-and-fiba-release-new-and-improved-coaches-manual


1344 
 

 
TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 2./ 
labdarúgás 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-KKS2 
TE-EBL-SPJ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Labdarúgó Szakcsoport - LCS 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Prukner László 

Előtanulmányi feltételek: Korosztályos képzés specialitásai 1./ labdarúgás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Szóbeli 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább az utánpótlás 

sport felé éreznek elhivatottságot, még részletesebb oktatási programot 

kapjanak a sportág korosztályos képzésének elméletéről. Interaktív részesei 

legyenek egy adott korosztály edzés feladatainak gyakorlati 

megvalósításában. Kapjanak képet az utánpótlásképzésen belül az egyes 

korcsoportok közötti képzési átmenetekről, az egyéni fejlesztési 

lehetőségekről. A klubokon belüli belső struktúráról, működésről. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  
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formálhatósága) működését. 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

információtechnológiai módszerek iránt. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Labdarúgó egyesületek működési modelljei. Egyesületek szervezeti felépítése. Az egyesületben folyó munka 
jellemzése. Az iskolai Bozsik programtól az egyesületi Bozsik programon keresztül a labdarúgó akadémiáig.   

 2.  Az egyesületek működésének pénzügyi alapja. Szponzorálás, támogatás TAÓ program 
3. Különböző minőségű és felszereltségű létesítmények. Edzés eszközökkel jól és gyengén felszerelt klubok    
              edzésének tervezése, lehetőségei. 
4. A kevesebb edzéslehetőségekkel rendelkező egyesületek képzési programja és annak megvalósítása. 
5.  A differenciált oktatás képzésének specialitásai, edzés gyakorlatai. 
6. Az utánpótlásban dolgozó labdarúgó edzők pszichológiai felkészültségének kritériumai. 
7. Csoportos edzés egy egyéni sportágban. 
8. A motiváció kialakítás, a feladat orientáltság, a fókuszálás alkalmazása. A mentáltréning.   
9. EGOK menedzselése az utánpótlásban. Konfliktusok és azok megoldásának technikái utánpótlás korú  
              játékosoknál. 
10. Az egyesület utánpótlás játékosainak viszonyrendszere a felnőtt játékosokhoz.  
11. A társadalmi háttér befolyásoló hatása a hazai utánpótlásképzésre.  
12. Vezető labdarúgó nemzetek utánpótlás rendszerének, klubjainak és akadémiáinak bemutatása. 
13. Ellenőrzés, számonkérés 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   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) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Tóth János – ifj. Tóth János: /2016/ Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei  

Dr. Németh Zsolt: / 2015/A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai  

Bicskei Bertalan:/1997/ MLSZ UEFA B-A licence könyvek, munkafüzetek Utánpótláskorú labdarúgók 

felkészítése 2000 Aréna 

MLSZ: A labdarúgás játékszabályai 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   Korosztályos képzés specialitásai I. - 
lovassportok 

Kódja:  TE-EBL-LOV-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Protzner Anna 

Oktató neve:   

Előtanulmányi feltételek: Sportági elmélet és gyakorlat I-IV. sikeres teljesítése 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   8 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   16 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az lovassportokon belül, saját választott szakág elméleti és gyakorlati 
követelményeinek elsajátítása szakedzői szinten. 

- A témakör célja az önálló munka továbbfejlesztése és a tudatos 
edzéstervezés tökéletesítése adott szakági centrum szakmai segítségével. 

- A hallgató megszerzett ismerettel képes fiatal, ifjúsági, illetve felnőtt 
lovas edzésének felügyelettel történő megtartására versenyzői szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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  6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

  6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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információtechnológiai módszerek iránt. 

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

  Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

  7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

  Önállóan 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) 

- A témakör célja, hogy a hallgató folytassa szakági specializációját választott szakágában. Szakágához 

tartozó elméleti ismereteit bővítse, fejlessze, betekintést nyerjen a szakági versenyfelkészítés 

folyamataiba kezdő és gyermek kategóriákban 
- A hallgató megszerzett ismerettel képes teljes edzés megtartására, mentori felügyelettel, megadott 

szempontok és az előre elkészített edzésvázlat alapján. A félév során a hallgató részletesebb ismereteket 

szerez szakágának hosszabb távú edzéstervezési folyamataiból. A félév végén képes megadott 

szempontok alapján rövid és középtávú edzésfolyamat megtervezésére. 
- A félév során a hallgató betekintést nyer választott szakágának regionális és országos szintű 

versenyeinek lebonyolítási folyamataiba. Megismerkedik a versenyen résztvevő lovasok, edzők 

napirendjével, valamint a verseny lebonyolításáért felelős személyzet napi munkájával, feladataival, 

felelősségi köreivel. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

43. Félévi követelmények 
Aláírás megszerzése, írásbeli dolgozat, edzésvezetés, hospitálás 

44. Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának következménye: 
Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

45. Megengedett hiányzás mértéke:  
Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: max. 25% 

46. Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, következményei: 
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 
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tehetnek, aláírás megszerzése vagy megtagadása nem lehetséges. 
47. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
48. Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje: 

                Ellenőrző dolgozat megírása, edzésvezetés, edzéslátogatás  az utolsó konzultáció alkalmával az oktató által meghatározott,           
a félév elején közzétett tananyagból és módon 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Ellenőrző dolgozat megírása, edzésvezetés, edzéslátogatás  az utolsó konzultáció 
alkalmával az oktató által meghatározott,           a félév elején közzétett 
tananyagból és módon  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, ZH legalább 
60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

− Reiner Klimke: A fiatal ló alapkiképzése. Budapest, 1996, Mezőgazda Kiadó 

− M. Dür – K. Miesner, S. Miesner – M. Plewa: A jól képzett ló. Budapest, 2005, Mezőgazda Kiadó 

− Endrődy Ágoston: A military ló kiképzése, Budapest, 1998, Mezőgazda Kiadó 

− Némethy Bertalan: Díjugratás a Némethy-módszerrel, Budapest, 2000, Mezőgazda Kiadó 

− terbenz és Géczi: Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, TF Budapest 2016.  
− Dobák M.-Antal Zs.: Vezetés és szervezés, Akadémia kiadó 2016. 
− Masterman G. : Strategic Sports Event Management, Routledge 2014.  

AJÁNLOTT IRODALOM 

−  Te  Dr. Hecker Walter: Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I., II., III., Budapest, 1985, 

Mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztérium információs központja 

− Balassa György: A ló nevelése és idomítása, Losonc, 1901 

− Versenyszabályzatok a választott szakágban 
− Bakacsi Gy. (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK, Budapest  
− Németh Zs. (2000): Versenyszervezés. Budapest 
− Nyerges M. – Petróczi A. (1995): A sportmenedzsment alapjai. TF, Budapest 
− Parks – Quarterman (2003): Contemporary Sport Management, Human Kinetics, USA 
− Torgensen, P.E. – Weinstock, I.T. (1983): Vezetés integrált felfogásban, KJK, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos Képzés Specialitásai II. 
- Műkorcsolya 

Kódja: TE-EBL-TOR-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.okt 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Gór-Sebestyén Júlia 

Előtanulmányi feltételek: Korosztályos képzés specialitásai I. tantárgy, amely a képzés során 

tantárgyfelvétellel először a képzés 5. félévében kerül meghirdetésre  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: A korosztályos műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya versenyzők 

felkészítésének, sajátosságainak ismerete szakedzői szinten.  

A korosztályos műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya versenyzők 

képességfejlesztés tervezése, technikai képzés tervezése, korosztályos 

képzés elmélete és gyakorlata.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, valamint 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét.  
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az alapvető sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

  6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 
adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és 
módszerekről. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  7-Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel az egészséges életmódról, 
és annak megőrzéséről. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a mozgásszervi 
és keringési rendellenességek 
megelőzésére, illetve rehabilitációjára. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének.  
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  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

 
A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 

1. 
Az LTAD MKHFP a műkorcsolya, jégtánc,szinkronkorcsolya vonatkozásában,  

fókuszban az utánpótlás nevelés, elsősorban  a "Korcsolya edzés tanulása" és "Korcsolyázás edzés a 

versenyzésért" 

Az LTAD MKHFP a műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya vonatkozásában,  

fókuszban az utánpótlás nevelés, elsősorban a "Korcsolya edzés a győzelemért"  

Gyakorlati tartalom: Sokoldalú képességfejlesztés, gyakorlatanyag szárazon és jégen korosztálynak 

megfelelően 

2. 

Éves edzésterv elkészítése Chicks, Cubs korosztály számára 

A felkészítés gyakorlati megvalósítása- Edzéstervezés lépcsői 

Az éves edzésterv 10 lépéses megközelítése és gyakorlati végrehajtása 

Sablon alapján az éves edzésterv elkészítése és várható eredményesség kalkulációja 
 

3. 

Éves edzésterv elkészítése novice (ifjúsági) korosztály számára 

A felkészítés gyakorlati megvalósítása- Edzéstervezés lépcsői 

Az éves edzésterv 10 lépéses megközelítése és gyakorlati végrehajtása 

Sablon alapján az éves edzésterv elkészítése és várható eredményesség kalkulációja 

4. 

Éves edzésterv elkészítése junior, felnőtt korosztály számára 

A felkészítés gyakorlati megvalósítása- Edzéstervezés lépcsői 

Az éves edzésterv 10 lépéses megközelítése és gyakorlati végrehajtása 

Sablon alapján az éves edzésterv elkészítése és várható eredményesség kalkulációja 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: 8 óra 

Számonkérés formája:    Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel,  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

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) 

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 

félév elejétől a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
 
Írásbeli felmérő, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 www.isu.org ( ISU aktuális szabályai) 

 ISU General Regulations 2018 

 ISU Spec Regulationion 2018 

 ISU Communication ( aktuális) 

 www.moksz.hu (MOKSZ aktuális szabályai 

 Balyi, I., Cardinal, C., Higgs., Norris, S., Way, R.: Canadian sport for Life - Long-Therm Athelte Development 

(2013): Canadian Sport Institute, Vancouver 

 A Hosszú-távú Sportolófejlesztési program (MOB) 2017 

 A Korcsolyasport Hosszú távú Fejlesztési Programja Balyi István, Ifj. Telegdi Attila  

 Balyi I.,Richard Way:The  Role of Monitoring Growth in Long Term Athelete Developmen 

 Sport XXI - Moksz Korcsolyoktató program 

 Moksz Sport XXI program_Műkorcsolya ágazat 

 Moksz kezdő Korcsolyaoktatói segédanyag 

 Dr. Balyi István (2016.02.13): Serdülőkori periodizáció- Testnevelési Egyetem előadás  

 Dr. Balyi István_Telegdi Attila (2017.06.23-24.):   Edzői továbbképzés előadás 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Aktuális szakcikkek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai II. 
(Ökölvívás ) 

Kódja:   TE-EBL-KUZ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Kovács László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege:  

  Gyakorlat 
  

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók gyakorlati tapasztalatot szereznek az egyes korosztályok speciális 
sportági képzésének sajátosságairól, melynek elsajátítása a hosszútávú sportági 
felkészülés optimális megteremtését teszi lehetővé. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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rehabilitációs folyam 

  6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

  Ismeri az egészség és életmód 
fejlesztésének lehetőségeit és 
módszereit. 

  7-Ismeri a testnevelés és a sport sajátos 
kutatási (ismeretszerzési és probléma-
megoldási) módszereit, absztrakciós 
technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-
fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az 
elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 

  Rendelkezik az emberi magatartás 
befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális készségekkel, 
valamint pedagógiai ismeretekkel. 

  7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 
sportolókkal/fizikai aktivitást végzőkkel 
kapcsolatos kognitív, affektív és pszicho-
motoros tanítás és tanulás stratégiáiról, 
pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől 
a folyamaton át az értékelésig, 
ellenőrzésig. 

  Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatásához, integrálásához 
szükséges elméleteket, eszközöket, 
módszereket. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Elfogadja, hogy a társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 
szerint törekszik pozitívan befolyásolni 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 
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ezeket az összefüggéseket. 

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  7-Törekszik arra, hogy a szakmai 
anyagokra vonatkozó szóbeli és írásbeli 
kommunikációja közérthető legyen. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

  7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 
6. Az életkori sajátosságoknak megfelelő edzés, képzés jelentősége tartalma. 
7. 8-10 éves ökölvívó „palánta” képzése a gyakorlatban – korosztálynak megfelelő „megmérettetési rendszer” 

meghatározása működtetése-   
8. 10-12 éves ökölvívó „palánta” képzése a gyakorlatban edzeni az edzésért.  
9. A motoros képességek fejlesztésének  szenzibilis időszakának feladatai és gyakorlata – kiemelt tekintettel az 

egyesületek tárgyi és anyagi feltétel rendszerére . 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: 
max. 25% vagy nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel 
kötelező, levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel 
kötelező 

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) 

 Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy/kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Kovács László Ökölvívó ABC I. Menet ( Budapest 2011) 

 id. Balzsay K. – Dr.Kovács L. Ökölvívó ABC III. Menet  
      Szakcikkgyűjtemény ( Budapest 2014) 

 Dr. Kovács László Az ökölvívó minimum vizsga szabályzata (2016)MÖSZ. 

 Dr. Kovács László Az ökölvívás kiválasztásának rendszere (2015) MÖSZ 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Révész László, Géczi Gábor, Bognár József, Tóth László (2005a): A sporttehetség megközelítési módjai. 

Magyar Edző, 4. 5-8.  

Révész László, Bognár József, Géczi Gábor (2005b): Pedagogical values reflected in elite sports: The case of 

talent. 10th Annual Congress, European College of Sport Science Abstract Book, Belgrade. 225. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai  II.  
ÖTTUSA 

Kódja:   TE-EBL-KUZ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019-10-10 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Horváth Hajnalka 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege:  

  Gyakorlat 
  

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Bemutatás 

A tantárgy célja: Az öttusa mint egységes sportág és szakágainak elmélet és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. Egyéni és csoportos foglalkozások megtartása. Az 

öttusaversenyzők technikai, taktikai és fizikai felkészítésének elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Ismeri a testnevelés és sport, rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, 
általános folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

  7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a megállapítására 
alkalmas legújabb műszereket, 
módszereket és eljárásokat. 

  Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait. 

  7-Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés 
specialitásait, a prevenció, integráció, 
inklúzió, habilitáció és rehabilitáció 
kérdéseit. 

  Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

  Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

  6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
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szakterületén előforduló esetekre. 

  7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  7-Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

  7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Alap állapot felmérés laboratóriumi környezetben, és az eredmények elemzése. 

Prevenció és teljesítmény megalapozás számonként ( futás, vívás) nemenként és korosztályonként 

Prevenció és teljesítmény megalapozás számonként (úszás, lövészet, lovaglás) nemenként és korosztályonként 

Regeneráció az öttusa sportban 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:   Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
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Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel, a tanult mozgásanyag gyakorlati 

bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Bemutatás megfelelő szintű teljesítése, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati bemutatás az utolsó levelezős konzultációs héten. 

Levelező munkarendben: max. 25% a megengedett hiányzás 

mértéke. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Ihász Ferenc Egészségmegőrzés és Prevenció, Terhelésélettani alapismeretek  
Hevér Krisztina Egészségtudatos gondolkodás, ösztönzés, prevenció 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Dr Metzing Miklós Gimnasztika 
Barbara Oettinger Funkcionális gimnasztika 
1000 Bemelegítő játékok és gyakorlat  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 
II.  Ritmikus gimnasztika 

Kódja: TE-EBL-TOR-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.08. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve: Adorjánné Olajos Andrea, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:   

A korosztályos ritmikus gimnasztika versenyzők összetett és szer speciális  
felkészítése, annak tervezése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 
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információforrásokat. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A korosztályos ritmikus gimnasztika versenyzők összetett versenyre való felkészítésének 
edzéstervezése 1. GY 

2. A korosztályos ritmikus gimnasztika versenyzők összetett versenyre való felkészítésének 
edzéstervezése 2. GY 

3. A korosztályos ritmikus gimnasztika versenyzők szer speciális edzéstervezése 1. GY és az ehhez tartozó 
képességfejlesztés tervezése. 

4. A korosztályos ritmikus gimnasztika versenyzők szer speciális edzéstervezése 2.GY és az ehhez tartozó 
képességfejlesztés tervezése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, írásbeli követelmény teljesítése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 
 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 
írásbeli követelmény legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
max 25% a megengedett hiányzás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

16. Szécsényi J. (1992) Stretching 

17. Szécsényiné F. I. (1986) RSG Mozgás, szépség, harmónia 

18. Abádné H. H. Ritmikus gimnasztika. Mozgás, zene, harmónia. 
19. Dubecz J. Általános edzéselmélet és módszertan. 

20. Koltay J, Nádori L. Sportképességek fejlesztése. 

21. Lemhényiné T. O. Gimnasztika, művészi torna, mozdulatművészet 

22. Radák Zs.  Edzésélettan 2.0. 

23. Rigler E. Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB-k) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 2. / 
Röplabda 

Kódja: TE-EBN-SPJ-KKS2 
TE-EBL-SPJ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Jókay Zoltán 

Oktató neve: Jókay Zoltán, Molnár István, Németh Lajos 

Előtanulmányi feltételek: Korosztályos képzés specialitásai 1. / röplabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Összes óraszám:   Elmélet 12 Tantárgy 
jellege: 

  Elmélet 

  Gyakorlat  

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Lehetőségek az edzésvezetésre különböző módon felszerelt létesítmények, 

különböző mértékű eszköz ellátottság, eltérő létszámok esetén. Az 

akcelerált játékosokkal történő foglalkozás jelentősége. A motiváció, a 

feladat orientáltság, a fókuszálás kialakításának lehetőségei fiatalkorú 

röplabdázóknál. A „sztárcsinálás‖ művészete. A társadalmi és családi háttér 

befolyásoló hatása, a röplabda sportágválasztásban és a beválásban. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
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működését, a módszereket és eljárásokat. és eljárásokat.  

  6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett egészségről, 
és álláspontját modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti. 
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  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Röplabda klubok működési modelljei. Egyesületek szervezeti felépítése. Az egyesületben folyó munka jellemzése. Iskola 
típusok, modellek: normál iskolák, testnevelés tagozatos iskolák, sportiskolák, akadémiák. 
Az egyesületek működésének pénzügyi alapja. Szponzorálás, TAO   
Különböző méretű sportlétesítmények kihasználása röplabda edzés céljából. Edzés eszközökkel jól és gyengén felszerelt 
csapatok edzésének tervezése, lehetőségei. 
A kevesebb edzéslehetőségekkel rendelkező egyesületek képzési programja és annak megvalósítása. 

Az akcelerált röplabdázó  gyerekek képzésének specialitásai, edzés gyakorlatai 

Az utánpótlásban dolgozó röplabda edzők pszichológiai felkészültségének kritériumai. 
A csapatkohézió kialakításának pedagógiai-pszichológiai lehetőségei. 

A motiváció kialakítás, a feladat orientáltság, a fókuszálás alkalmazása. A mentáltréning.   

Sztárcsinálás az utánpótlásban. Konfliktusok és azok megoldásának technikái utánpótlás korú csapatoknál. 

Az egyesület utánpótlás csapatainak különféle viszonyrendszere a felnőtt csapathoz. 

A társadalmi háttér befolyásoló hatása a hazai utánpótlásképzésre. 

A röplabda, mint csapatjáték filozófiai megközelítése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás, mely pontos és ápoltan történő megjelenést és aktív részvételt jelent.  

A félév elején kiadott házi feladatok elkészítése és a félévvégen történő leadása. 

ZH a félévi tananyagból, mely 1-5 közötti osztályozó skálán kerül értékelésre. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás az összóraszám 20%-a. 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat és a beadandók teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás és aktív részvétel. 

A kijelölt házi feladatok időben történő beadása, mely az utolsó 

konzultációs hét utolsó tantárgyi óráját jelenti. Az edzéseken és a 

mérkőzéseken történő részvételt, mindig a megfigyelt csapat edzője 

hitelesíti aláírásával. 

Házi feladatok: 

5. Azonos korosztályba tarozó fiú és lány UP csapat 1-1 

edzésének megfigyelése és lejegyzetelése, valamint 

összehasonlító véleményezése. Megfigyelési szempontok: 

 kialakuló pedagógiai-pszichológiai helyzetek és azok 
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megoldása (edző-játékos, játékos-játékos 

vonatkozásában) 

6.  Az edzés megfigyelésre választott csapatok 1-1 hivatalos 

mérkőzésének megfigyelése és lejegyzetelése, valamint 

összehasonlító véleményezése. A‖megfigyelési szempontok‖ 

megegyeznek az edzésen alkalmazottakkal. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 ZH a félév során leadott tananyagból. A dolgozatot a félév utolsó óráján 
írják a hallgatók, a pótlás és javítás időpontja a vizsgaidőszakban kerül 
meghatározásra, előzetes egyeztetés után. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Szerzői kollektíva (2016): Korosztályos képzési könyv. Bp. 
Lénárt, Á. (2002): Téthelyzetben. Országos Sportegészségügyi Intézet, Bp. 148 o. 
Gyömbér, N. és mts (2012): Fejben dől el. Noran Libro KFT. Bp. 313 o. 
Gyömbér N. - Kovács K. - Ruzits É. (2016): Gyereklélek sportcipőben. Noran Libro KFT. Bp. 376 o. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libri.hu/szerzok/gyomber_noemi.html
https://www.libri.hu/szerzok/kovacs_krisztina_123818.html
https://www.libri.hu/szerzok/ruzits_eva.html


1372 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai II. 
(sakk) 

Kódja: TE-EBL-SDK-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.18 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BA Edző 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Horváth József 

Előtanulmányi feltételek: Korosztályos képzés specialitásai I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A hallgató legyen képes a szakosztályt, csapatot irányítani, az egyéni sajátosságok 
figyelembevételével edzési, felkészítési tervet elkészíteni. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

Kiválóan ismeri az egyéni képességek 
fejlesztéséhez kapcsolódó módszereket, 
technikákat.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

 Felismeri sportágának speciális 
problémáit, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a sporttudományi 
kritériumoknak megfelelő adat- és 
információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

 Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Csapat összeállítása és versenyeztetése 
2. Él sakkozók felkészítésének sajátos kérdései 
3. Női sakkozás 
4. Sakk és média 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

3 házi feladat elkészítése, szóbeli beszámoló 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
3 házi feladat elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli beszámoló 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Polgár Judit: Nevelj zsenit 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 John Nunn: Chess Tactics Workbook for Kids 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai 2 

Tájfutás 

Kódja:  TE-EBL-RRC-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Dosek Ágoston és meghívott specialisták  

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   8 Tantárgy 
jellege: 

  Elmélet 

Gyakorlat:   0 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Szóbeli 

A tantárgy célja:  Összegző előadások, népszerűsítő lehetőségek és módszerek formájában, illetve 
edző-tanítvány megbeszélés formáját idézve bizonyítani az edzők szervezői 
kvalitásait:   

A tájfutás sajátosságainak ismerete szakedzői szinten a tájfutók teljes életen 

át tartó szabadidő eltöltése, felkészítése, versenyzése vonatkozásában. 

A tájfutó korosztályok terepi foglalkozásainak és versenyeinek sajátosságai, 

azok szakszerű tervezése és levezetése. 

A tájfutók foglalkozásainak, edzéstervezésének biológiai, szellemi 

(tájékozódástechnikai) és lelki háttere. Képesség az életkornak és 

képzettségnek megfelelő edzői-pedagógusi gyakorlat folytatására.   
  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat.  

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

  6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

  6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

  Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

  6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 
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  6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

  Értéknek tekinti a sportot, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével, nézeteit sportolói és 
ismerősi körében terjeszti. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

E 1.  

Aktív kezdetek, az alapok megteremtése, edzésre rávezető foglalkozások tájfutásban – terepi 

foglalkozás a kezdők gyakorlataival – szalagos pályák variációi. (elmélet-összegzés, modellezés) 

E 2   
 

Rendszeres foglalkozások a képességfejlesztés érdekében.  

Bevezetés a versenyzés világába. 

Ifjúsági korosztályok jellemző gyakorlatai a terepen.  (elmélet-összegzés) 

E 3  
Edzések az eredményesség érdekében, a világversenyekre való felkészülés gyakorlata terepen. 

 

(elmélet-összegzés, modellezés) 

E 4      
Szabadidős foglalkozások terepen, az idős korosztályok terepi gyakorlatai.  
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Népszerűsítő lehetőségek – gyakorlati megvalósíthatóság.  

 

(elmélet-összegzés, modellezés) 

 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aktív részvétel az órákon a TVSZ szerinti mennyiségben. 

Aláírás megszerzése,  kiselőadások (órarészek) megtartása az előző 

félév gyakorlati tapasztalatainak felhasználásával.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerinti aktív részvétel, szükség esetén egyéni konzultációs pótlás.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 LTAD a tájfutásban (angolul, Orienteering Canada, 2012) 

http://www.orienteering.ca/pdfs/LTAD_Orienteering.pdf 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orienteering.ca/pdfs/LTAD_Orienteering.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlás edző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 2./ 
tenisz 

Kódja:  TE-EBN-SPJ-KKS2 
TE-EBL-SPJ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Nemes Gábor 

Oktató neve:  Nemes Gábor, Dékány Marcell 

Előtanulmányi feltételek: Korosztályos képzés specialitásai 1./ tenisz 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A sportági specializáción belül, azok a hallgatók, akik inkább az utánpótlás 

sport felé éreznek elhivatottságot, még részletesebb oktatási programot 

kapjanak a sportág korosztályos képzésének elméletéről. Interaktív részesei 

legyenek egy adott korosztály edzés feladatainak gyakorlati 

megvalósításában. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, 
formálhatósága) 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Magas szinten ismeri sportágának 
technikai és taktikai elemeit, tanításának 
és alkalmazásának módszereit.  

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 

  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
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emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

módszereket, technikákat. 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Elsajátítja a sportolók hosszú távú 
fejlesztésének elveit, módszereit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

Képességek (terület-általános 
és terület-specifikus 
képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, 
törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 
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Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Tenisz klubok működési modelljei. Egyesületek szervezeti felépítése. Az egyesületben folyó munka jellemzése.  
Az iskolatenisz programtól a teniszakadémiáig.   

   Az egyesületek működésének pénzügyi alapja. Szponzorálás, támogatás. 
 Különböző minőségű és felszereltségű létesítmények. Edzés eszközökkel jól és gyengén felszerelt klubok 

edzésének tervezése, lehetőségei. 

2. A kevesebb edzéslehetőségekkel rendelkező egyesületek képzési programja és annak megvalósítása. 
 Fiú és lány teniszező gyerekek képzésének specialitásai, edzés gyakorlatai. 
 Az utánpótlásban dolgozó teniszedzők pszichológiai felkészültségének kritériumai. 

3. Csoportos edzés egy egyéni sportágban. 
 A motiváció kialakítás, a feladat orientáltság, a fókuszálás alkalmazása. A mentáltréning.   
 Sztárcsinálás az utánpótlásban. Konfliktusok és azok megoldásának technikái utánpótlás korú játékosoknál. 
 Az egyesület utánpótlás játékosainak viszonyrendszere a felnőtt játékosokhoz.  

4. A társadalmi háttér befolyásoló hatása a hazai utánpótlásképzésre.  
 Vezető tenisznemzetek klubjainak és akadémiáinak bemutatása. 
 Ellenőrzés, számonkérés 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 



1382 
 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A félévaláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás a félév anyagából (edzésvezetés),  
szóbeli vizsga a félév anyagából. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint.  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után, 
edzéslátogatás a kiadott feladatok alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
edzésvezetési gyakorlat keretében mutatják be a hallgatók a félév 
gyakorlati ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével szóbeli vagy írásbeli 
vizsga keretén belül adnak számot elméleti tudásukról. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Haylett J.-Evans R. (1989): World Tennis – Exeter Books, New York. 
Nemes G. (2003): Minitenisz az iskolában - Testnevelés szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 3. szám 15-21. 
Nemes G.-Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlatanyaga kezdők számára - Testnevelés szakmódszertani 
lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 18-32. 
Nemes G.-Bicsérdy, G. (2003): Az iskolai teniszoktatás gyakorlatanyaga középhaladók számára - Testnevelés 
szakmódszertani lap, Budapest, 10. évf. 4. szám 33-43. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés 

specialitásai II. (testépítés -

fitnesz) 

Kódja: TE-EBL-ATL-KKS1 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Szalma László 

Oktató neve:  Az MTFSZ és az Atlétika tanszék által kijelölt szakképzett vezető oktató 

Előtanulmányi feltételek:  Korosztályos képzés specialitásai I. (testépítés-fitnesz) 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A szakedzőképzésben részvevő Hallgatók ismerjék meg kiemelten a serdülő kort 
elért fiúk, akik a sportági genetikai adottságokkal rendelkeznek, és a sportág iránt 

elkötelezettek, a testépítés céljait, eszközrendszerét. Ismerjék meg annak 

gyakorlatanyagát, és fokozatos és folyamatos edzések rendszerét és 

feltételeit. Járuljanak hozzá a korcsoportok éves felkészítéséhez, 

képzéséhez. Váljanak képessé korosztályok szerinti erőállóképességi 

versenyek szervezésére, valamint lebonyolítására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
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rugalmassága, formálhatósága) képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

kapcsolatrendszerét.  

  7-Részletekbe menően ismeri a 
testnevelés és sport/rekreáció alapvető 
szabályozását. 

  Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről. 

  6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

  Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

  Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes az edzői tevékenységében 
sporttudományi, egészségtudományi, 
illetve gazdaság- és társadalomtudományi 
ismeretek alkalmazására. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

  6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 
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  7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

  Tiszteletben tartja az emberi méltóságot 
és jogokat a testkulturális területen 
végzett munkája során, különös 
tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

  6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

  7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
 

1. Elmélet – gyakorlat: a serdülőkorú fiúk edzésének, elmélete, értékei, céljai és lehetőségei 

az éves serdülőkori fiúk sportági edzéseiben (erőállóképesség, állóképesség fejlesztés). 

2. Elmélet – gyakorlat: A testépítő serdülő korcsoport edzéseinek elmélete, értékei, céljai és 

lehetőségei, az edzések követelményeinek teljesítésében. 

 

3. Elmélet – gyakorlat: A testépítő serdülő korcsoport alkalmazott Oktatási modellek 

elsajátításának elméleti lehetőségei az edzések lebonyolításánál. 

 

4. Elmélet – gyakorlat: A testépítő serdülő korcsoport alkalmazott Oktatási modellek 

elsajátításának gyakorlati lehetőségei az edzéseknél. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 

. 
aktív részvétel az órákon.  

Hiányzás mértéke a TVSZ szerint 
Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Az ellenőrző dolgozatok megfelelő szintű megírása és gyakorlati 
követelmények megfelelő szintű teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

az óra pótlása az órarészt tartó tanárral történő megbeszélés szerint. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 bemutatás és írásbeli. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Nádori László, (1991) Edzés elmélete és módszertana,TF, Bp. 
Pavlik Gábor: (2011) Élettan – sportélettan, Medicina, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
A Tantárgyi témákban, az oktatók által ajánlott szakcikkek 

Koltai-Nádori, (1983) Sportképességek fejlesztése, Franklin nyomda, Bp. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés specialitásai 
II. Férfi - Női torna 

Kódja: TE-EBN-TOR-KKS2 
TE-EBL-TOR-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:   

A korosztályos női-férfi tornászok összetett és szer speciális  felkészítése, 
annak tervezése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Szakterületén képes a pedagógia, 
pszichológia, szociológia és a testkultúra 
módszereinek alkalmazására, és 
alkalmazza azok törvényszerűségeit. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Képviseli a sport által közvetített erkölcsi 
értékeket, fontosnak tartja a személyiség- 
és közösségfejlesztő funkcióit, és 
munkája során kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a pedagógiai normák 
betartatásának. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
információtechnológiai módszerek iránt. 



1389 
 

információforrásokat. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

5. A korosztályos női-férfi tornászok összetett versenyre való felkészítésének edzéstervezése 1. GY 
6. A korosztályos női-férfi tornászok összetett versenyre való felkészítésének edzéstervezése 2. GY 
7. A korosztályos női-férfi tornászok szer speciális edzéstervezése 1. GY és az ehhez tartozó 

képességfejlesztés tervezése. 
8. A korosztályos női-férfi tornászok szer speciális edzéstervezése 2.GY és az ehhez tartozó 

képességfejlesztés tervezése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, írásbeli követelmény teljesítése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 
 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal az oktató által meghatározott, a 
félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 
írásbeli követelmény legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
max 25% a megengedett hiányzás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  Tóth, E. (1985) A női versenytorna. Sportpropaganda vállalat, Budapest. 

2. Karácsony, I. (1989) Képességfejlesztés a férfi tornában. TF Közlemények, Budapest. Objectiv an 2000, 

110° FIG ANNIVERSAIRE (1991) Moutie. 

3. Kalmár, Zs. (2007): Nemzetközi sportszakember képzés a tornasportban. Magyar Edző, 2007/4. 36-38p. 

      4.   Tornáról színesen (1996) Karácsony István szerkesztésében Budapest Hamza István. 

      5.  Válogatott cikkek a torna szakirodalmáról (1993) I. kötet. Karácsony István, Szakály Ernő és Kulcsár 

           László szerkesztésében Budapest MTE. 

9. Válogatott cikkek a torna szakirodalmáról (1994) II. kötet. Karácsony István és Donáth Ferenc 

           szerkesztésében, Budapest MTE. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 DVD anyagok a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszéken elérhetők. (Olimpiák, VB-k, EB-k) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai 

II. -úszás 

Kódja: TE-EBL-USZ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve: Dr. Sós Csaba, dr. Tóth Ákos, dr. Egressy János, Kovácshegyi Ferenc, 

Szájer Péter, Nagy Nikoletta 

Előtanulmányi feltételek: Korosztályos képzés specialitásai I. -úszás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   

A korosztályos úszók szárazföldi és vízi felkészítése, annak tervezése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  7-Érti a testkultúra folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését felsőbb szinten is. 

Magas szintű tudással rendelkezik a 
gyakorlati edzői tevékenység ellátásához 
szükséges alapvető, anatómiai és 
élettani, sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti ismeretekről.  
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  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Serdülő kor előtt jól fejleszthető tulajdonságok vízben és annak módszerei. 

Serdülő korban jól fejleszthető tulajdonságok vízben és annak módszerei. 

Serdülő kor előtt jól fejleszthető tulajdonságok szárazföldön és annak módszerei. 

Serdülő korban jól fejleszthető tulajdonságok szárazföldön és annak módszerei. 

ZH Zárthelyi Dolgozat     

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 4. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Á.(2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai – 2. 
vitorlázás 

Kódja: TE-EBL-USZ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:    Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Sigmond András, Dr. Rácz Levente,  

Előtanulmányi feltételek:   Korosztályos képzés specialitásai – 1. vitorlázás 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Tantárgy jellege:   Gyakorlat 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  Az utánpótlás korú vitorlás versenyzők képesség fejlesztésének lehetőségei, a 
szárazföldi képesség fejlesztő edzés gyakorlatok anyagának, edzés 
módszertanának megismerése. Utánpótlás korú vitorlás versenyzők kiegészítő, 
képesség fejlesztő edzéseinek tervezése, és levezetése 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 
képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 

Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel.  
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rehabilitációs folyam 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 
fizikai aktivitást végzők felkészítését és 
versenyeztetését, valamint a 
sportmenedzsment/ rekreáció 
menedzsment területén szervezési és 
vezetési feladatokat old meg. 

  Képes a tehetséggondozásra a 
gyakorlatban, figyelembe véve a 
tehetségmenedzsment követelményeit. 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Képes a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésére, a sportolók egészségének 
megtartása mellett. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  7-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

  Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Az utánpótlás korú versenyzők fizikai képességeinek felmérése, az eredmények értékelése   E. Gy. 
A vitorlázás utánpótlás nevelő hajóosztályaihoz szükséges fizikai képességek meghatározása  E. 
A vitorlázáshoz szükséges képesség fejlesztő gyakorlatok kiválasztása, az edzések megtervezése 
A vitorlázás képesség fejlesztő edzéseinek vezetése, az edzések  módszertana E. Gy. 
A keringés – légző rendszer fejlesztésének anyaga és módszertana   Gy. 
Core edzés gyakorlatok   anyaga és módszertana   Gy. 
Koordináció fejlesztő edzés gyakorlatok  anyaga és módszertana   Gy. 
Erőállóképesség fejlesztő gyakorlatok anyaga és módszertana  Gy. 
A vitorlázás kiegészítő, és képesség fejlesztő sportágainak kiválasztása, a kiegészítő és képesség fejlesztő sportágak 
gyakorlat anyaga, és edzés módszertana  E. Gy 
Az utánpótlás korú vitorlás versenyzők képesség fejlesztő edzéseinek hatása a versenyzők sportági teljesítményére. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
Az órákon való aktív részvétel, a félévi aláírás megszerzésének a feltétele 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint 

Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Ellenőrző dolgozat a 4. alkalommal, az oktató év elején meghatározott, és 
a dolgozat időpontjáig leadott ismeretekből. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzésének feltétele: az órákon való aktív részvétel, A 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. A 
megengedett hiányzás mértéke: maximum 25 % 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárthelyi dolgozat legalább 60 % - os  eredménnyel történő megírása, 
amelynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Rácz Levente:   Vitorlázók képesség fejlesztő edzés gyakorlatai    MVSZ szakmai jegyzet 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Utánpótlásedző specializáció MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Korosztályos képzés 

specialitásai II.   VÍVÁS 
Kódja:   TE-EBL-KUZ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018-04-09 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve: Dr. Szepesi László (kardvívás), dr. Salamon Gábor Párbajtőrvívás, Szlovenszky 
István (tőrvívás) 

Előtanulmányi feltételek: érettségi 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   0 Tantárgy 
jellege:  

  Gyakorlat 
  

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Bemutatás 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a vívó szakos hallgatók a sportágra jellemző technikai-
taktikai, kondicionális képzés és az edzés folyamatok ellenőrzésének módszereit a 
gyakorlatban megismerjék és elsajátítsák. A hallgatók gyakorlati tapasztalatot 
szereznek a fiatal sportolók felkészüléséről, a technikai-taktikai képzésének 
folyamatáról, az eredményességet meghatározó kondicionális és pszichés 
képességek életkori sajátosságairól, fejlesztésének módszereiről.  A gyakorlati 
ismeretek birtokában önállóan képesek a fiatal, korosztályos sportolók (vívók) 
felkészülési folyamatát megtervezni, amely a technikai-taktikai, kondicionális 
képzés és pszichés felkészülés folyamatának ellenőrzését is magában foglalja. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

  6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció Magas szintű elméleti és gyakorlati 
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rugalmassága, formálhatósága) szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  

  6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta műszerek 
működését, a módszereket és eljárásokat. 

  Ismeri a sportban, illetve a sportágban 
jellemző baleset-megelőzési és 
elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat 
és eljárásokat. 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Ismeri a versenysport gyakorlata által 
megkövetelt magas szintű teljesítmény 
fejlesztésének ismereteit, melyet a 
sportolók egészségvédelmének 
maximálisan alárendel. 

  6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 
egészséges táplálkozás (él)sportban és 
bármely életkorban használt speciális 
kritériumairól. 

  Ismeri a versenyzők egyéni 
képességfejlesztéséhez kapcsolódó 
módszereket, technikákat. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes (szakterületétől függően) a 
testnevelői, sportedzői, 
sportszervezői/rekreáció szervezői, 
vezetői és sportvezetői tevékenységek 
ellátására. 

  Képes sportszervezeteknél, 
szövetségeknél a legmagasabb szintű 
nemzetközi versenyrendszer 
követelményeinek megfelelő szintű edzői 
munka végzésére. 

  6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 
rekreációs központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
felkészítését és versenyeztetését 
megtervezi és felügyeli, valamint a 
sport/turizmus és egészség menedzsment 
területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

  Képes a sportolók kiválasztására, magas 
szintű felkészítésére, versenyeztetésére. 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli (a versenyzés, 
edzés, testnevelés, étrend-összeállítás és 
életmód-tanácsadás területén), 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 
a gyakorlatban. 

  Képes a hátrányos helyzetű sportolók 
felzárkóztatására és integrálására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

  Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 
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szakterületén előforduló esetekre. 

  6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, saját erejétől 
függően próbálja pozitívan befolyásolni 
ezeket. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 
kérdéseinek elemzését és szakmai 
források, ajánlások, összefüggések 
alapján történő alkalmazását.  

  6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

  A testi-lelki egészségről koherens egyéni 
álláspontot alakít ki, azt személyével 
képviseli, illetve ezek szerint alakítja 
környezetét. 

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Kooperatív és kreatív együttműködés 
kialakítására törekszik a testkulturális 
területen működő szervezetekkel, 
érintettekkel. 

  7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

  Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A vívómester (az edző) szerepe, munkája.  Az iskolai vívásoktatás, a vívó szakkörök működése és feladatköre. A 
vívás akkreditált oktatási anyaga és módszertana. 

2. Kiválasztás, és a gyermekek vívás kérdései. 
3. A kezdés életkori szempontjai a vívásban; mozgáskoordináció és technikai-tanulás sajátosságai különböző 

életkorokban. A monotónia és a vívás(oktatás). 
4. A vívó-taktika tanulása (tanítása) gyerekkorban. Küzdelem, harciasság és motiváció. 
5. Sportágválasztás és a kudarc; sportágelhagyás pszichés okai. 
6. A fizikai terhelés életkori szempontjai. 
7. Fiatalkorúak pszichés felkészítése; pszichológiai hálózat. 
8. Az egyéni iskola a kezdők és haladók vívói felkészítésében. Edző és tanítvány változó viszonya az évek során. 
9. A Klub-közösség és a válogatottság. Tehetséggondozás kérdései. 
10. Tanulás és sportolás. Ifjúsági sport és oktatási központok hálózata. 
11. Vívómester feladatköre a klubokban, az utánpótlás menedzselésében, a korosztályi-utánpótlás korú versenyzők 

szakmai felkészülésében, (gyermek – újonc – serdülő korosztály). 
12. Válogatott csapatok felkészítése az utánpótlás korosztályban (kadet-junior) 
13. Korosztályos versenyek, kard, tőr és párbajtőrvívásban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Aláírás megszerzése, az edzéseken való aktív részvétel, szóbeli és gyakorlati (bemutató) vizsga.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:   Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Óralátogatás, és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel - a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése: szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, 
gyakorlati bemutatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kun László (1969): Egyetemes és magyar vívás történet (Tankönyvkiadó) 
Szepesi László (2007): Vívástanulás csoportban. Dialóg Campus, Pécs, 2007, 110p.  
Gerevich – Szepesi L. (1979): Korszerű kardvívás (Sport, 1979) 
Tomanóczy–Gellért (1942): A vívás kézikönyve (Budapest, 1942) 
Lukovich I. – Szabó L. 1986: Vívás, vívómesterség Sport. Bp. 284 p.  
Ozoray (Schenker) Z (1958): A modern magyar kardvívás (Sport: 1958.)  
Bay B-Rerrich -Tilli E. (1953): Tőr és Párbajtőrvívás (Budapest, 1953)   
Szabó L. (1977): A vívás és oktatása. (Sport, Bp. 1971. első, ill. 1977.)                                                
Beke Z. – Polgár J. (1962): A kardvívás módszertana. (Sport, Bp. 1962) 
Lukovich I.(1968): Tőrvívás (Sport, 1968) 
Vass Imre (1965): Párbajtőrvívás (Sport, 1965)  

AJÁNLOTT IRODALOM 
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FIE-MVSZ (2016): A vívás versenyszabályai, 

Duronelly R.–Lukovich (1975): Vívás. A segédedzői tanfolyam gyakorlati táborának szakmai segédanyaga (BTSH Okt. 

csoport 1975) 

Szabó Sándor (1987): Öttusa. Módszertani jegyzet. Bognár G: Párbajtőr- vívás rész (Tankönyvkiadó)   

Lukovich I–Mecseki A.(1967): A vívás oktatásának ált. módszertana és mechanikája (Sport,1967) 

Kogler Aladár: A győzelemhez vezető út pszichológiája. MOB, 2016, 190p.  

Tanulmányi és segédanyagok: 
Szepesi László szerk. (2006): Út a dobogóra. Vívó oktatófilm: Kard -, tőr - párbajtőrvívás, MTV-TF, 2006. 85 perc; 

Szepesi László: Foglalkoztatási formák: Alapozástól az Olimpiáig DVD 

Szepesi László (2016): 5 kardiskola kezdő vívók iskolagyakorlatai, DVD 

Szepesi László (2016): Felnőtt- haladó vívó kardiskolája, DVD.  

Pézsa Tibor 2006): Edzőtovábbképzés, video 

Szabó M - Szabó Cs. (1992): Szúrópárna gyakorlatok szerepe a vívásoktatásban TF Videostúdió 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Korosztályos képzés specialitásai II. 
vízilabda 

Kódja:  TE-EBL-USZ-KKS2 

Tantárgy kreditértéke:   3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. október 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:   Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:   BA Edző 

Képzés munkarendje:   Levelező Oktatás 
nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Kemény Dénes, Kásás Zoltán 

Előtanulmányi feltételek:  Korosztályos képzés specialitásai I. vízilabda 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   8 Tantárgy 
jellege: 

  Gyakorlat 

Gyakorlat:   16 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az vízilabda sportág elméleti és gyakorlati követelményeinek elsajátítása 
szakedzői szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
rugalmassága, formálhatósága) 

  6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 
legújabb eszközeivel és módszereivel 
kapcsolatos információszerzés forrásait, 
valamint nagyjából ismeri a szerek 
egészségkárosító hatását. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről.  
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  6- Tisztában van a sport/rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

  Magas szintű elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkezik a sportolók 
felkészítéséhez, versenyeztetéséhez 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségekről. 

  6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

  Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez. 

  6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

  Ismeri a sportolók motiválásának 
különböző technikáit és annak gyakorlati 
megvalósíthatóságait. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

  6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 
speciális állóképességének, 
terhelhetőségének, erőnlétének a 
fejlesztésére, megőrzésére, a 
mozgásszervi és keringési 
rendellenességek megelőzésére, illetve 
rehabilitációjára. 

  Képes sportágfejlesztő tevékenységre, 
melyet folyamatosan vagy projektszerű 
munkavégzésben valósít meg. 

  6-Képes elvégezni a fizikai képességek 
felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, valamint 
egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló 
intézményekben fizikai aktivitási 
programok tervezését, foglalkozások 
megszervezését és lefolytatását. 

  Képes az előforduló balesetek esetén 
elsősegélynyújtásra. 

  6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 
Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

  Képes az őt alkalmazó szervezetekben 
balesetvédelmi programok kidolgozására. 

  6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

  Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos informatikai elemző 
rendszereket és eszközöket, valamint 
képes a keletkező adatok 
edzésmódszertani szempontú 
feldolgozására. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések) 

  6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 
írásbeli kommunikációja az általa beszélt 
nyelveken közérthető legyen. 

  Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
kezdeményezi azt magyar és idegen 
nyelven. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 
médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

  Célul tűzi ki maga elé, hogy a 
szakterületén és az azt meghaladó szóbeli 
és írásbeli kommunikációja az általa 
beszélt nyelveken közérthető legyen. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, 
nyitott új médiumok, oktatás- és 
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információtechnológiai módszerek iránt. 

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember és 
környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 
magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 
környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

  6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 
amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
elfogadja más tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 
képviseli azon módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait, eredményeit.  

  6-Minden esetben a fair play 
szellemében tevékenykedik, amivel mintát 
ad teljes környezetének. 

  Minden esetben a fair play szellemében 
és értékeit közvetítve tevékenykedik, 
magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  7-Teljes mértékben önállóan gondolja 
végig a testkulturális terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi 
azokat. 

  Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

  7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

  Önállóan 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 sportág szabályainak tökéletes elsajátítása. A korosztályonként változó egyes szabályok elmagyarázása a 
félreértések elkerülése végett. 
2. A gyermek, serdülő és ifi korosztály edzéseinek egymásra építettsége a tökéletes fejlődés elősegítésére. 
3. Edzésrészek felvételeinek megtekintése sok magyarázattal. Vizuálisan könnyebben tanulnak. 
4. Up. korosztályos nemzetközi mérkőzések megtekintése mely megkönnyíti a különböző országok stílusának 
megismerését és az ahhoz való alkalmazkodást. 
5. Rendszeres edzőmérkőzések szervezése, azok elemzése és a hibák állandó javítása. Az edzés és mérkőzés előtti 
bemelegítés és az azok utáni levezetés fontosságának hangsúlyozása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 3. K héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek 

nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Rajki Béla – Gallov Rezső: Korszerű vízilabdázás 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Testnevelési Egyetem könyvtárában, a témában fellelhető korábbi diplomamunkák. 
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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. Ezek készség szintté emelésére és a tanultak 

szemléltetésére szolgálnak a szakmai gyakorlatok. A hatékonyság érdekében a hallgatók több 

ízben kapnak egyéni feladatot. Egyetemünk oktatói és esetenként meghívott előadói, illetve 

nyugdíjas tanáraink megfelelő tudással, tapasztalattal, és végzettséggel rendelkeznek a 

hallgatók felkészítéséhez, melyben az elméleti tudás megszerzése és gyakorlatba átültetése 

ugyanolyan fontos. Az egyetemi munka mellett a sikeres szakemberré váláshoz fontos az 

otthoni munka és a magyar, valamint idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozása és a 

tanultak folyamatos begyakorlása.  

 

2. Pedagógiai eszközök 

A képzés széles körben alkalmazza az oktatási folyamatok megvalósításához szükséges 

pedagógiai eszközöket, módszereket, melyeket a hallgatók a gyakorlati órák során 

megtapasztalhatnak, az oktatási gyakorlat alkalmával készség szintre fejleszthetnek.  

A szakon oktató munkatársak egyénileg figyelembe veszik a mintatantervi előírásokat és 

munkájukat féléves szinten, tematikus egységekre és órákra bontva tervezik. Célszerűen 

használják a digitális és online eszközöket és tudatosan törekednek a hallgatók motiválására, 

nagyfokú mozgósítására. Szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínálnak elsősorban 

fogadó óráikon.  

 

 


