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I.  

Adatlap 

 

1. Az szak megnevezése: Sport-és Rekreációszervezés 

2. A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése: 

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

-a szakképzettség: 

- sportszervező 

- rekreációszervező  

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

- Sports Manager 

- Recreation Manager and Health Promoter 

- választható szakirányok: sportszervezés, rekreációszervezés és egészségfejlesztés  

3. Képzési terület: sporttudomány 

4. Képzési idő: 6 félév 

5. A fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 813/1014 

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:  

 

A képzés célja:  

A képzés célja rekreációszervező és egészségfejlesztő, valamint sportszervező szakemberek 

képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában 

képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. A fejlesztő és 

a szervező szereppel járó feladatokat a rekreációs aktivitás és a sporttevékenységek kínálta 

lehetőségeken keresztül a sportszervezetekben, az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási 

intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el. Alkalmasak a rendelkezésre álló 

erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és 

gazdasági tényezők és folyamatok között. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a 
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sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és 

szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés 

kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek 

tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

7.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

7.1.1. A rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon 

a) Tudás: 

- Ismeri a testkultúra és az egészségkultúra alapfogalmait, fejlesztésük 

eszközrendszereit, módszereit és eljárásait. 

- Ismeri a testnevelés és sport, rekreáció szervezeti és kapcsolatrendszerét, általános 

folyamatait, ezek felépítését és működését. 

- Tisztában van a sport, rekreáció szabályozási környezetével, a szabályozás 

folyamatával. 

- Ismeri és érti az emberi erőforrások alkalmazásához szükséges gazdasági, 

szervezéstudományi, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket. 

- Ismeri a sport, fizikai aktivitás társadalmi integrációt elősegítő funkcióját (nemek, 

fogyatékkal élők, kisebbségek, hátrányos helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 

szenvedélybetegek, stb.). 

- Ismeri a szakterületén alkalmazható konfliktuskezelési módokat, kommunikációs 

stratégiákat és módszereket. 

- Rendelkezik a szakterületükhöz tartozó etikai, jogi és gazdasági, valamint alapvető 

kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretekkel. 

 

b) Képesség: 

- 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 intézményekben, civil 

szervezetekben. 

- Képes az elsajátított szakmai, jogi, gazdasági, valamint szervezési és vezetési 

ismeretek hatékony gyakorlati alkalmazására. 

- Képes a testnevelési és sportszervezetek, egyesületek, civil szervezetek létrehozására, 

céljainak meghatározására, a sportmozgalom gyakorlati szervezésére. 
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- Képes a szakterületi erőforrások felkutatására, bevonására és az azokkal történő 

gazdálkodásra. 

- Képes sportszervezői, rekreáció szervezői, vezetői és sportvezetői tevékenységek 

ellátására. 

- Képes a sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, rekreációs intézményeknél, 

rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél szervezői és vezetői feladatok ellátására. 

- Hatékonyan alkalmazza a szakterületén használatos korszerű informatikai 

rendszereket, eszközöket. 

 

c) Attitűd: 

- Rendelkezik az egészségkultúra, az életminőség, valamint a rekreáció korszerű 

(egészségtudatos) szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb társadalmi körben terjeszti. 

- Tiszteletben tartja az emberi méltóságot és jogokat a testkulturális területen végzett 

munkája során, különös tekintettel a saját szakterületén előforduló esetekre. 

- A testkulturális területen végzett munkája során tiszteletben tartja a szociokulturális 

környezethez, illetve a fogyatékkal élőkhöz tartozók emberi méltóságát és jogait. 

- Törekszik az élethosszig tartó és az élet egészére kiterjedő tanulásra. 

- Mélyen elkötelezett a minőségi sportszakmai munkavégzés mellett. 

- Igényes munkavégzésével hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és egészségkultúra 

színvonalának emeléséhez. 

- Törekszik arra, hogy a szakmai problémákat lehetőség szerint másokkal, más 

szervezetekkel együttműködve oldja meg. 

- Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető 

jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására. 

- Személyes példamutatásával elősegíti környezete sportolással kapcsolatos pozitív 

szemléletmódjának alakítását. 

 

d) Autonómia és felelősség: 

- Önállóan, a hiteles szakmai forrásokra támaszkodva tekinti át és elemzi a testkultúra, 

illetve az egészségkultúra kérdéseit, és a problémákra megoldási javaslatokat fogalmaz meg. 

- Koherens álláspontot alakít ki a holisztikus értelemben vett egészségről, és álláspontját 

modern kommunikációs eszközökkel is terjeszti. 

- Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 

testnevelés és sport, rekreáció társadalmi szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 
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- Tudatosan képviseli szakterületének korszerű elméleteit és módszereit. 

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

környezetének. 

 

7.1.2 Sportszervezés szakirányon 

a) Tudás: 

- 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 egy idegen nyelven. 

- Ismeri az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, vezetéselméleti, 

szervezéstudományi és projektmenedzsment módszereket, elméleteket és gyakorlatokat. 

- Ismeri az emberi erőforrások testkultúra területén történő alkalmazásához szükséges 

pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket. 

- A sportszervezetek működéséhez, működtetéséhez szükséges gazdasági, 

vezetéselméleti, és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkezik. 

- Rendelkezik a sporttudomány és a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, 

elméleteinek, tényeinek, fejlődési jellegzetességeinek és összefüggéseinek ismeretével a 

releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, 

gazdaság ágazati szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan. 

- Tisztában van a sportszervezetek struktúrájával, működésével és kapcsolat-

rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését meghatározó külső és 

belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági viselkedés, döntések információs és 

motivációs tényezőivel. 

 

b) Képesség: 

- Sportszervezetben szervezői tevékenységet tervez, szervez, irányít és ellenőriz. 

- Képes az elsajátított gazdasági, szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony 

alkalmazására. 

- Sportszervezetet, vagy szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi, 

irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

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

fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

- Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

 

c) Attitűd: 

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

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

vállalására. 

- Elkötelezett a sportszervezetek hatékony és eredményes gazdasági működtetése iránt. 

- Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 

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

- Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, sportszervezet tágabb gazdasági, 

társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére. 

- Kötelességének tartja a szakterület szerint releváns, kapcsolódó más szakpolitikák, 

jogszabályok követését, alkalmazását, illetve betartását. 

- Elfogadja és elismeri az életpálya-tervezés fontosságát. Törekszik az életen át tartó 

tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

- 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. 

- Korszerű sportgazdasági szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, 

problémafelismerő- és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs 

készséggel rendelkezik. 

 

d) Autonómia és felelősség: 

- Feladatait általános felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi. 

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

normák és szabályok betartása terén. 

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

felelősséggel végzi. 

- Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más 

szakpolitikák tekintetében is. 

- Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi és 

szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben. 
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8. A képzés jellemzői: 

8.1 Szakmai jellemzők: 

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak 

felépül: 

- sporttudomány (sportelmélet és sportági gyakorlat) 40-60 kredit; 

- szervezés- és vezetéstudomány15-40 kredit; 

- gazdaságtudomány 15-30 kredit; 

- egészségtudomány 10-40 kredit; 

- társadalomtudomány 15-30 kredit;- közismereti alapismeretek 10-15 kredit; 

- rekreációszervezés, sportszervezés választható szakmai ismeretei 10 kredit. 

8.1.2. A szakirány tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya: 

a) sportszervezés szakirány: 

- sporttudomány 40-50 kredit, 

- sportmenedzsment 50-60 kredit, 

- gazdaságtudomány 15-30 kredit; 

b) rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány: 

- sporttudomány 40-50 kredit, 

- egészségtudomány 20-40 kredit, 

rekreáció menedzsment 30-40 kredit. 

A szakon a szakirányokhoz kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező specializációk 

választhatók a személyes képességek szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati 

ismeretek megszerzéséhez. A képző intézmény által ajánlott specializáció kredit aránya a 

szakirány részeként: 30-40 kredit. 

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. 
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8.3 A szakmai gyakorlat követelményei: 

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

időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, 

fitnesztermekben, közművelődési intézményekben, sportszervezeteknél, sportakadémiáknál, 

sportszövetségeknél, önkormányzatoknál és ezek háttérintézményeiben végzett gyakorlat. 

Kreditértéke 8 kredit a sporttudomány tudományágon belül a szakirány részeként. 

 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

 

 

 

Budapest, …………………………….. 

 

      

      Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos 
                                                                            rektor 
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II.  

A képzés rendszere 
 
 

 

1. A képzés rendszere 

 

A képzésre érettségi bizonyítvány birtokában lehet jelentkezni. A Testnevelési 

Egyetem alkalmassági vizsgát szervez a leendő hallgatók részére, melyen motivációs 

levéllel kell megérkezniük és motoros próbákat is abszolválniuk kell, egy személyes 

elbeszélgetéssel együtt. Ennek célja a jelöltek elhivatottságának, szakmai 

rátermettségének, valamint magyar és idegen nyelvi kifejezőkészségének vizsgálata. A 

jelentkezők a FELVI által hivatalosan közölt pontszám elérésével kerülnek felvételre. 

A Sport- és rekreációszervező szakon a záróvizsgára bocsátás feltétele: a) a 

témavezető által elfogadásra javasolt szakdolgozat elkészítése és megvédése; b) a 

mintatantervben meghatározott tantárgyi követelményeknek teljesítése, 180 kredit 

megszerzése. 

Sikeres záróvizsga után a végzett hallgatók Sport- és rekreációszervező oklevelet 

szereznek, melynek a specializációja (sportszervező vagy rekreációszervező és 

egészségfejlesztő) is fel van tüntetve. 

 

2. A képzés szervezési formája 

 

A képzés nappali és levelező tagozatos munkarendben is meghirdetésre kerül. A 

tananyagokat nyomtatott, valamint elektronikus formában bocsátjuk hallgatóink 

rendelkezésére, illetve az Egyetem könyvtárában hozzáférhetőek. Az intézmény e-

learning felületén az egyes tantárgyak követelményrendszerét elérhetővé tesszük, a 

tanulást támogató anyagokat feltöltjük és folyamatosan frissítjük. A diplomadolgozat 

formai és tartalmi követelményeit a TE honlapján hozzuk nyilvánosságra, a záróvizsga 

tételsoráról a hallgatók külön tájékoztatást kapnak.  

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

kontaktórák mellett a hallgatók egyéni felkészülését támogatják az előre megadott 

szakirodalmi anyagok, valamint az oktatók tantárgyankénti személyes konzultációs 

tevékenysége. 

 

3. A képzés minőségpolitikája 

 

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 
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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, illetve mind a nappali, mind a levelező oktatás korszerű 

módszertani követelményeinek. Legfőbb célkitűzésünk, hogy a hallgatók a sport 

folyamatosan változó világában szakértői szemmel eligazodjanak, azt kritikai elemzés 

alá tudják vetni és képesek legyenek ezeket adaptálni a saját környeztükbe.  

Képzésünk továbbfejlesztéséhez szükségesnek tartjuk, hogy tananyagainkat 

folyamatosan korszerűsítsük és igazítsuk a felsőoktatás és a sport 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. 

Végzett hallgatóinkkal konferenciák szervezésével és továbbképzésük 

megszervezésével tartjuk a kapcsolatot. 
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III.  

 A képzés tanterve 

 

A képzés hálóterve 
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A szakdolgozat 

 

A szakdolgozat olyan empírikus 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 melyek az alapképzésben kiadott oklevél 

tartalmi elemei, illetve az egyetemi TVSZ határozza meg az oklevél eredményének 

kiszámítási módját és minősítését. 
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IV. 

Tantárgyi programok 

 

 
1. félév 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR Szint: 6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Anatómia Kódja: TE-SPRBN-ESO-ANA 
TE-SPRBL-ESO-ANA 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC Sport-, és Rekreációszervezés 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Prókai András 

Oktató neve: Dr. Faludi Judit 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: 
 

 Megismertetni a hallgatókat az emberi szervezet felépítésével, a szervrendszerek 
alapvető morfológiájával és funkciójával.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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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 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 

egészségfejlesztés és a 

mentálhigiénés kultúra 

feltételeinek kialakítására 

az őt alkalmazó 

szervezetekben. 

  

  

  

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. 

  

  

  

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.  
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Szerveződési szintek 
2. A mozgató szervrendszer anatómiája – csontok 
3. A mozgató szervrendszer anatómiája – ízületek 
4. A mozgató szervrendszer anatómiája – izmok  
5. A szív- és keringési rendszer anatómiája I. 
6. A szív- és keringési rendszer anatómiája II. 
7. A légző szervrendszer anatómiája 
8. Az emésztő szervrendszer anatómiája 
9. A kiválasztó szervrendszer anatómiája 
10. A belső elválasztású mirigyek anatómiája 
11. Az idegrendszer anatómiája I. 
12. Az idegrendszer anatómiája II. 
13. Az idegrendszer anatómiája III. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való megjelenés a TVSZ-ben foglaltak szerint, aláírás megszerzése, a vizsgaidőszakban írásbeli kollokvium 

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 megjelenés a TVSZ-ben foglaltak szerint, 
aláírás megszerzése, a vizsgaidőszakban írásbeli kollokvium 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a teljesítés 
hiányának következménye 

 Az órákon való megjelenés a tanulmányi és 
vizsgaszabályzatban foglaltak szerint. A megengedettnél 
több hiányzás az aláírás megtagadását fonja maga után  

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési forma 
(vizsgatípus) 

 írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú skálán 
történik 



17 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Donáth Tibor: Anatómia-élettan, Medicina, Budapest, 2013 
Dr. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II., Plantin-Print BT, Budapest, 2012 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Mándi Barnabás: Anatómia-élettan, Medicina, Budapest, 2012 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Balesetmegelőzés, elsősegély Kódja: TE-SPRBN-ESO-BEL 
TE-SPRBL-ESO-BEL 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.13. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

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:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

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

Ismeri a sportban, illetve a 
sportágban jellemző baleset-
megelőzési és elsősegély-nyújtási 
alapvető szabályokat és 
eljárásokat.  
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mozgásszervi és keringési rendszerének 
sport általi rehabilitációs folyam 

  

  

  

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. 

  

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, 
az életminőség, valamint a 
rekreáció korszerű 
(egészségtudatos) szemléletével, 
nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

  

  

  

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, a hiteles szakmai 
forrásokra támaszkodva tekinti át 
és elemzi a testkultúra, illetve az 
egészségkultúra kérdéseit, és a 
problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

  

  

  

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 
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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 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Bevezetés a pszichológiába Kódja: TE-SPRBN-PSZ-BPSZ 
TE-SPRBL-PSZ-BPSZ 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 04. 15. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:  Gyömbér Noémi 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

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 
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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 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 szakterületén 
alkalmazható konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs 
stratégiákat és módszereket. 

  

  

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. 

  

  

  

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

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

 Személyes példamutatásával 
elősegíti környezete sportolással 
kapcsolatos pozitív 
szemléletmódjának alakítását. 

  

  

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 testnevelés és 
sport, rekreáció társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával.  

 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. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
 

1. A pszichológia tárgya, feladata és területei. Nézőpontok, irányzatok és ezek kapcsolatai a 
pszichológiában 

2. A pszichológia módszerei: kísérlet, korrelációs módszer, tesztek, megfigyelés, kérdőíves 
eljárások 

3. Érzékelés, észlelés. Lokalizáció. Mozgásészlelés. Felismerés. Perceptuális konstanciák és 
fejlődés.  

4. A tanulás pszichológiája. Klasszikus és operáns kondícionálás. Komplex tanulás. 

5.  Tudatlélektan, addiktív viselkedéslélektan, alvás pszichológiája, módosult tudatállapot.  

6.  Emlékezés. Rövid és hosszútávú memória. Kódolás, előhívás, tárolás, felejtés. Az 
emlékezet fejlesztése, konstruktív emlékezet. 

7.  Gondolkodás, fogalmak kategorizáció. Döntéshozatal. Problémamegoldás és kreativitás. 

8.  Motiváció. Önfenntartási motívumok, homeosztázis. Kiváncsiság. Teljesítménymotiváció. 

9.  Érzelmek. Érzelmek összetevői. Arousal és az érzelmek. Kogníció és az érzelmek. 
Érzelemkifejezés. Agresszió, mint érzelmi reakció. 

10.  A személyiség elmélete és mérése. Megközelítések: típustan, vonáselmélet, 
pszichoanalitikus, fenomenológiai. Személyiségfejlődés alapjai.  Személyiségvizsgáló 
módszerek.  

11.  Stressz és egészség. Patológiás stressz. Fóbiák. 

12. Szociális vélekedés és attitűdök. Sémák és sztereotípiák. Attribúció.Személyközi 
vonzalom. Testbeszéd. 

13.  Társas kölcsönhatások és társas befolyásolás. 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 
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Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

 aláírás megszerzése, írásbeli vizsga 

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 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Filozófia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Filozófia Kódja: TE-SPRBN-TTT-FIL 
TE-SPRBL-TTT-FIL 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017.09.01. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Vermes Katalin 

Oktató neve:  Csuka Botond 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

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 legjelentősebb filozófiai diszciplínák fő 

jellegzetességeinek taglalását követően tárgyaljuk a filozófiatörténet fő 

korszakait, irányzatait, az adott periódus legfontosabb filozófiai 

problémáit. 

Megvizsgáljuk azokat az alkalmazott filozófiai problémákat, amelyek a 

sport- és rekreációszervezés képzésben résztvevő hallgatók számára 

kiemelten fontosak lehetnek (a test filozófiai problémája, egyén és 

közösség viszonya, a személyes identitás kérdése, stb.). 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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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 testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait.  

  

  

  

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 

  

  

  

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. 

 Tiszteletben tartja az 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. 

 A testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja 
a szociokulturális környezethez, 
illetve a fogyatékkal élőkhöz 
tartozók emberi méltóságát és 
jogait. 

  

  

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 
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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. 

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Mi a filozófia? Bevezetés a filozófia fő területeibe. 

2. A filozófiai gondolkodás kezdetei keleten, az indiai és kínai gondolkodásban. 

3. A nyugati filozófia kezdetei: Szókratész és Platón.  

4. Arisztotelész és a hellenisztikus filozófiák. 

5. Filozófia a patrisztika és a skolasztika korában: Ágoston és Tamás. 

6. A kora újkor szellemi változásai. 

7. Descartes. 

8. Locke és Hume. 

9. Kant és a felvilágosodás. 

10. Hegel és Marx. 

11. Schopenhauer és Nietzsche. 

12. A 20. századi filozófia kérdésfelvetései és fordulatai 

13. Testértelmezések a 20. századi filozófiában 

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 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

- STÖRIG, Hans Joachim: A filozófia világtörténete. Ford. Zoltai Dénes – Frenyó Zoltán – Neumer 

Katalin – Tőkei Éva. Helikon, Budapest, 2008 (részletek). 

AJÁNLOTT IRODALOM 

- BOROS Gábor (szerk.): Filozófia. Akadémiai, Budapest, 2007. 

 

Az órák során a hallgatók az alábbi forrásszövegekbe kapnak bevezetést: 

 

- BUDDHA beszédei. Helikon, Budapest, 2009. 

- KONFUCIUSZ: Beszélgetések és mondások. Helikon, Budapest, 2017. 

- PLATÓN: „Állam.” In  Platón összes művei II.,Európa, Budapest, 1984. 

- ARISZTOTELÉSZ: Nikomakhoszi etika. Magyar Helikon, Budapest, 1971. 

- SZENT ÁGOSTON: „A szabad akaratról”. In Szent Ágoston: A boldog életről. A szabad akaratról. 

Európa, Budapest, 1997. 

- AQUINÓI SZENT TAMÁS: „Summa theologiae.”  In Aquinói Szent Tamás: A létezőről és a lényegről. 

Helikon, Budapest, 1990. 

- BACON, Francis: Novum Organum. Budapest: Nippon, 1995. 

- DESCARTES, René: Elmélkedések az első filozófiáról. Atlantisz, Budapest, 1994. 

- LOCKE, John: Értekezés az emberi értelemről. Osiris, Budapest, 2003. 

- HUME, David: Tanulmány az emberi értelemről. Magyar Helikon, Budapest. 1973. 

- KANT, Immanuel: A tiszta ész kritikája. Atlantisz, Budapest, 2004. 

- KANT, Immanuel: „Válasz a kérdésre, mi a felvilágosodás?”  In A vallás a puszta ész határain belül és 

más írások, Gondolat Kiadó, Budapest, 1980. 

- HEGEL, G.W.F.: Elõadások a világtörténet filozófiájáról. Akadémiai, Budapest, 1979. 

- MARX, Karl: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Kossuth, Budapest, 1977. 

- KIERKEGAARD, Soren: Vagy-vagy. Osiris, Budapest, 2005. 

- SCHOPENHAUER, Arthur: A világ mint akarat és képzet. Európa, Budapest, 1991.  

- NIETZSCHE, Friedrich: Im-ígyen szóla Zarathustra, Grill Károly, Budapest, 1908.  

- HEIDEGGER, Martin: „Mi a metafizika?” In Heidegger: Útjelzők. Osiris, Budapest, 2003. 

- WITTGENSTEIN, Ludwig: Filozófiai vizsgálódások. Atlantisz, Budapest, 1992. 

- MERLEAU-PONTY, Maurice: Az észlelés fenomenológiája. L’Harmattan, Budapest, 2014. 
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Tudománynépszerűsítés (olvasóbarát) 

- WARBURTON, Nigel: A filozófia rövid története. Kossuth Kiadó, 2014. 
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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-SPRBN-TTT-EUA 
TE-SPRBL-TTT-EUA 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 01. 05. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Farkas Péter 

Oktató neve:  Dr. Farkas Péter, Dr. Dóczi Tamás 

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:  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.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 

 Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és 
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megállapítására alkalmas újfajta 
műszerek 

kapcsolat-rendszerével, az 
érintett társadalmi, gazdasági 
szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső 
környezeti tényezőkkel, a 
társadalmi, gazdasági viselkedés, 
döntések információs és  

  

  

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 az elsajátított szakmai, 
jogi, gazdasági, valamint 
szervezési és vezetési ismeretek 
hatékony gyakorlati 
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. 

 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. 

  

  

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, 
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magatartásával mintát ad teljes 
környezetének. 

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

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. 
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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: Gimnasztika MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Gimnasztika Kódja: TE-SPRBN-TOR-GIM 
TE-SPRBL-TOR-GIM 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. március 26. 

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

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Gyulai Gergely László 

Oktató neve:  Csirkés Zsolt 

Előtanulmányi feltételek: - 

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: Megismertetni a hallgatókkal a gimnasztikában rejlő testkulturális értékeket. 
A legfontosabb statikus és dinamikus gimnasztikai alapformák ismeretében a 
hallgatók képesek legyenek egyszerű szabadgyakorlatokat tervezni. Ismerjék 
meg a nyújtó és erősítő hatás fogalmát, hogy majd ennek tudatában képesek 
legyenek egyszerűbb gyakorlatokat is levezetni. 
 

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 testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait.  
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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 testnevelés és sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

  

  

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 egészségtudatos 
életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs 
és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára 
a családokban és társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-
oktatási intézményekbe 

  

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, 
az életminőség, valamint a 
rekreáció korszerű 
(egészségtudatos) szemléletével, 
nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

  

  

  

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. 

Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett 
egészségről, és álláspontját 
modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti.  

  

  

   

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. oktatási hét (1-2. óra): február 7. 
Balesetvédelem a Tornateremben. A tornaterem és a szerek rendeltetésszerű használatának ismertetése. 
Félévi követelmények ismertetése (aláírás feltétele, gyakorlati jegy összetevői, kötelező és ajánlott irodalom). 
Elmélet 
A gimnasztika tantárgy alapismeretei. A gimnasztika eredete, meghatározása, tárgya, története, gimnasztika 
alkalmazási területei. A gimnasztika célja, feladatai, jellemzői. A gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszere. Statikus 
alapformák rajzírása, szaknyelve. 
Gyakorlat 
A hallgatók gimnasztikai előképzettségének tesztelése.  
A szabadgyakorlati alapformák (statikus és dinamikus) jártasság szintű végrehajtása.  
Az erőkövetelmények diagnosztikus felmérése.  
 
2. oktatási hét (3-4. óra): február 14. 
Elmélet 
Dinamikus alapformák rajzírása, szaknyelve.  
Az egyéni tervezésű szabadgyakorlatlánc összeállítási szempontjai. 
Gyakorlat  
A szemeszter végén bemutatandó szabadgyakorlatlánc kötelező részeinek feldolgozása a gyakorlatban. 
 
3. oktatási hét (5-6. óra): február 21. 
Elmélet 
A gyakorlatban szereplő mozgásanyag elméleti háttere. 
Gyakorlat 
Rendgyakorlatok (sorakozás egysoros, kétsoros vonalba, illetve egyes és kettes oszlopba) helyes technikai 
végrehajtása - időre is.  
Rendgyakorlatok (fordulatok, menet megindítás-megállítás, menetsebesség variálás, járás, futás egyenletes 
tempóban) helyes technikai végrehajtása. 
Az állások csoportja kiindulóhelyzeteiből induló, 2 és 4 ütemű, egyszerű szerkezetű, lassú, közepes és gyors tempójú 
szabadgyakorlatok alkalmazása (segítő kártyák felhasználásával csoportmunka). 
Házi feladat 
Tervezzen szabadgyakorlatokat a következő szempontok szerint: 

– 5 kargyakorlatot álló testhelyzet 
– 5 kargyakorlatot térdelő testhelyzet 
– 5 kargyakorlatot ülő testhelyzet 
– 5 kargyakorlatot fekvő testhelyzet  
– 5 kargyakorlatot kéz- és lábtámasz testhelyzet felhasználásával. 

• Minden gyakorlat különböző kiindulóhelyzetből induljon!  
• A kiindulóhelyzeteket nevezze meg az ábra alatt! 
• Törekedjen a változatos kargyakorlati alapformák bemutatására! 
• A gyakorlatok lehetnek 4, illetve 8 üteműek. 
• Minden gyakorlatot lásson el egy második fajta ütembeosztással is! 
• Mind az 5 csoportból egy tetszés szerint kiválasztott gyakorlatot írjon le szaknyelven! 
• A gyakorlatokat ceruzás rajzírással készítse el A4-es négyzetrácsos lapra!  
Leadási határidő: 10. hét.  
Értékelése: a Házi feladatra adott osztályzat (+/-) értékeléssel befolyásolja a ZH eredményét.  
A (-) értékű Házi feladatot egy alkalommal lehet javítani (+/-) értékre. A javító HF leadási határideje: 12. hét. 

 
4. oktatási hét (7-8. óra): február 28. 
Elmélet 
A gyakorlatban szereplő mozgásanyag elméleti háttere. 
Gyakorlat  
Rendgyakorlatok (fejlődések, szakadozások) helyes technikai végrehajtása. 
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Rendgyakorlatok (kettes-, négyes-, nyitott vonal és oszlop-alakzat kialakítás helyben és menet közben) helyes 
technikai végrehajtása.  
A térdelések és ülések csoportja kiindulóhelyzeteiből induló, 2 és 4 ütemű, egyszerű szerkezetű, lassú, közepes és 
gyors tempójú szabadgyakorlatok alkalmazása (segítő kártyák felhasználásával csoportmunka). 
 
5. oktatási hét (9-10. óra): március 14. 
Elmélet 
A gyakorlatban szereplő mozgásanyag elméleti háttere. 
Gyakorlat 
A fekvések csoportja kiindulóhelyzeteiből induló, 2 és 4 ütemű, egyszerű szerkezetű, lassú, közepes és gyors tempójú 
szabadgyakorlatok alkalmazása (segítő kártyák felhasználásával csoportmunka). 
 
6. oktatási hét (11-12. óra): március 21. 
Elmélet 
A gyakorlatban szereplő mozgásanyag elméleti háttere. 
Gyakorlat 
A kéz- és lábtámaszok csoportja kiindulóhelyzeteiből induló, 2 és 4 ütemű, egyszerű szerkezetű, lassú, közepes és 
gyors tempójú szabadgyakorlatok alkalmazása (segítő kártyák felhasználásával csoportmunka). 
 
7. oktatási hét (13-14. óra): március 28. 
Gyakorlati vizsga I. 
Első kötelező kísérlet az erőkövetelményekből. 
 
8. oktatási hét (15-16. óra): április 4. 
Elmélet 
A gyakorlatban szereplő mozgásanyag elméleti háttere. 
Gyakorlat 
Rendgyakorlatok: köralakítás egysoros vonalból, egyes oszlopból és menetből. 
Természetes gyakorlatok mozgásképzési, motoros képességfejlesztési céllal. Járások (utánzó járások is), futások, 
ugrások variációi térbeli, időbeli szerkezeti összetevőkkel, szabadgyakorlati alapformákkal kombinálva, keringésfokozó 
és koordinációs képességfejlesztés céllal. 
Dominánsan nyújtó hatású, 8 ütemű szabadgyakorlatok ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztő céllal 
(„stretching” gyakorlatok). 
 
9. oktatási hét (17-18. óra): április 18. 
A HF leadása. 
Elmélet 
A gyakorlatban szereplő mozgásanyag elméleti háttere. 
Gyakorlat 
Az állások, térdelések, ülések, fekvések és kéz- és lábtámaszok csoportja kiindulóhelyzeteiből induló, 2 és 4 ütemű, 
egyszerű szerkezetű, lassú, közepes és gyors tempójú szabadgyakorlatok alkalmazása (segítő kártyák felhasználásával 
csoportmunka). 
 
10. oktatási hét (19-20. óra): április 25. 
A Házi feladat kiosztása és értékelése. Javító HF leadási határideje: 12. hét. 
Elmélet 
A gyakorlatban szereplő mozgásanyag elméleti háttere. 
Gyakorlat 
Sokoldalú hatást biztosító nagylabda és csúszókorong-gyakorlatok. 
 
11. oktatási hét (21-22. óra): május 2. 
Zárthelyi dolgozat írása. 
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12. oktatási hét (23-24. óra): május 16. 
A javító HF leadása. 
Gyakorlati vizsga II. 
Az egyéni tervezésű szabadgyakorlatlánc bemutatása. 
Második kötelező kísérlet az erőkövetelményekből. 
 
13. oktatási hét (25-26. óra): május 23.  
Aláírások adása.  
Elmaradt kísérletek pótlása, pót-, illetve javító dolgozatok megírása 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírási követelmények 
1. Az órák látogatása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
2. A gyakorlati követelmények bemutatása, legalább 1-1 kísérlet megtétele, kivéve az orvosilag indokolt eseteket. 
3. Az írásbeli Házi feladat leadása határidőre (10. hét). 
 
Házi feladat 
Tervezzen szabadgyakorlatokat a következő szempontok szerint: 

– 5 kargyakorlatot álló testhelyzet 
– 5 kargyakorlatot térdelő testhelyzet 
– 5 kargyakorlatot ülő testhelyzet 
– 5 kargyakorlatot fekvő testhelyzet  
– 5 kargyakorlatot kéz- és lábtámasz testhelyzet felhasználásával. 

• Minden gyakorlat különböző kiindulóhelyzetből induljon!  
• A kiindulóhelyzeteket nevezze meg az ábra alatt! 
• Törekedjen a változatos kargyakorlati alapformák bemutatására! 
• A gyakorlatok lehetnek 4, illetve 8 üteműek. 
• Minden gyakorlatot lásson el egy második fajta ütembeosztással is! 
• Mind az 5 csoportból egy tetszés szerint kiválasztott gyakorlatot írjon le szaknyelven! 
• A gyakorlatokat ceruzás rajzírással készítse el A4-es négyzetrácsos lapra!  
Leadási határidő: 10. hét.  
Értékelése: a Házi feladatra adott osztályzat (+/-) értékeléssel befolyásolja a ZH eredményét.  
A (-) értékű Házi feladatot egy alkalommal lehet javítani (+/-) értékre. A javító HF leadási határideje: 12. hét. 
 

Vizsgaforma: gyakorlati jegy (gyakorlat 50% és elmélet 50%) 

 
1. Gyakorlati összetevők (50%): az 1.1. és 1.2 pontban felsoroltak átlaga 
1.1. A szabadgyakorlatlánc osztályzata.  
1.2. A két erőkövetelmény (fekvőtámasz, lábemelés), összesen négy kísérletének átlaga.  

2. Elméleti összetevő (50%): 

Zárthelyi dolgozatra osztályzata. 
A ZH osztályzatát a Házi feladat befolyásolhatja (+/-). 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 



40 

 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

 Zárthelyi dolgozat: 11. hét 
Gyakorlati bemutatás: 7. és 12. hét 
- erőkövetelmények 
- szabadon összeállított szabadgyakorlatlánc bemutatása zenére 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a teljesítés 
hiányának következménye 

 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
Gyakorlati teljesítés hiányának következménye: elégtelen (1), 

kivéve az orvosilag indokolt eseteket (orvosi igazolás 
szükséges). 

Indokolt esetben a teljesítés pótlása a 13. hét végéig. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

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: Gimnasztika (segédanyag gimnasztika vizsgához). TF Továbbképző Intézet. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Kerezsi Endre (2013): Gimnasztika. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest.  
2. Kerezsi Endre (2013): Tornaelemek szakkifejezései. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), 
Budapest. 
3. Kerezsi Endre (1992): Torna I. A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezései. Magyar Testnevelési Egyetem, 
Budapest. 
4. 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: Úszás  Kódja: TE-SPRBN-USZ-USZ 
TE-SPRBL-USZ-USZ 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sós Csaba 

Oktató neve: Szájer Péter, Kovácshegyi Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  A hallgatók gyakorlatban sajátítsák el az egyes úszásnemek alaptechnikáját. A 
hallgatók sajátítsák el az egyes úszásnemek történetének mechanikájának 
elméletét, a magyar úszósport képzési rendszerének menedzselésének 
elméletét. 

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

 Rendelkezik az emberi 
magatartás befolyásolásához 
szükséges kommunikációs és 
szociális készségekkel, valamint 
pedagógiai ismeretekkel. 

  Differenciált ismeretekkel 
rendelkezik a rekreáció területein 
alkalmazható módszerekről és 
technikákról. 

  Ismeri a testnevelés és sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

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 egészségfejlesztő, 
életmódprogramok tervezésére, 
valamint gyakorlati 
megvalósítására. 

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

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

  Képes a sportszervezeteknél, 
önkormányzatoknál, rekreációs 
intézményeknél, 
rendezvényszervezéssel 
foglalkozó szervezeteknél 
szervezői és vezetői feladatok 
ellátására. 

   

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. 

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

 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. 

 

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

A sport- és az egészségkultúra, 
valamint az életminőség 
fejlesztése terén szerzett magas 
szintű tudását az emberek 
életminősének javítására 
szenteli.  

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

 Elkötelezett és igényes 
munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és az 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 E: Félévi követelmények ismertetése. A mellúszás technikájának fejlődés története 
Gy: A mellúszás alapfokú technikája 
E: A mellúszás technikájának fejlődés története 
Gy: A mellúszás alapfokú technikája 
E: A mellúszás technikája: Karmunka, lábmunka, összhang                
Gy: A mellúszás technikajavító gyakorlatai                    
E: A mellúszás technikája: Karmunka, lábmunka, összhang                
Gy: A mellúszás technikajavító gyakorlatai                                             
E: A gyorsúszás fejlődéstörténete 
Gy: A gyorsúszás alaptechnikája 
E: A gyorsúszás fejlődéstörténete 
Gy: A gyorsúszás alaptechnikája 
E: A gyorsúszás technikája: Karmunka, lábmunka, összhang             
Gy: A gyorsúszás technikajavító gyakorlatai                                         
E: A gyorsúszás technikája: Karmunka, lábmunka, összhang             
Gy: A gyorsúszás technikajavító gyakorlatai                                         
E: A hátúszás technikája, fejlődéstörténete 
Gy: A hátúszás technikajavító gyakorlatai 
E: A hátúszás technikája, fejlődéstörténete 
Gy: A hátúszás technikajavító gyakorlatai 
E: A tehetségek menedzselésének szempontjai az úszósportban 
Gy: A három úszásnem gyakorlása felkészülés a felmérésre              
E: A tehetségek menedzselésének szempontjai az úszósportban 
Gy: A három úszásnem gyakorlása felkészülés a felmérésre      
FELMÉRÉS  200 m folyamatos úszás választott úszásnemben.           
                          

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

( aláírás megszerzése,  az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás) 
 

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. A 
Bemutatás ideje: 13. héten, javításának módja TVSZ szerint.) 

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)  (gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik) 

200 méter teljesítése, egyéni összeállítás szerint: 
             1 ( elégtelen) – ha a hallgató nem teljesíti a távot 
folyamatosan megállás nélkül 
              2 (elégséges) 3 (közepes) – a táv teljesítése egy 
úszásnemben. ( A technikai   végrehajtás színvonala, illetve az 
úszás sebesség határozza meg a két jegy közötti különbséget.) 
         4 ( jó) 5 (jeles) a táv teljesítése három  úszásnemben. (  A 
technikai   végrehajtás színvonala, illetve az úszás sebesség 
határozza meg a két jegy közötti különbséget.) 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tóth Á. (2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv  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:  Informatika Kódja: TE-SPRBN-BKI-INF 
TE-SPRBL-BKI-INF 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.04.12. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kopper Bence 

Oktató neve:  Katona Péter 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

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 testnevelés és sport/rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 
emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 

Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait.  
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szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  

  

  

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 elsajátított szakmai, 
jogi, gazdasági, valamint 
szervezési és vezetési ismeretek 
hatékony gyakorlati 
alkalmazására. 

  

  

  

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. 

 A testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja 
a szociokulturális környezethez, 
illetve a fogyatékkal élőkhöz 
tartozók emberi méltóságát és 
jogait. 

  

  

  

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.  

  

  

  

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. Internet – internetes keresés a Google keresővel 
6. 2. Zárthelyi dolgozat, órai munka II. 



47 

 

7. A számítógépes szövegszerkesztés – Microsoft Word alapismeretek 
8. Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató készítés 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. 
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 

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 
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AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Általános menedzsment I. Kódja: TE-SPRBN-SMD-ALM1 
TE-SPRBL-SMD-ALM1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 03.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve: Szabó Péter 

Előtanulmányi feltételek: Nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése az alapvető menedzsment fogalmakkal és 
eszközökkel. Későbbi vezetői szerepükeg előrevetítve megismerjék az alapvető 
menedzseri feladatokat, képesek legyenek felismerni az alkalmazási helyzeteket a 
sportszervezői 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.  
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 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. 
  

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. 

  

  

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. 

  

  

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. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Alapfogalmak. Mi a vállalat? 
2. Kontingencia elmélet. Szervezetek kialakítása, működtetése 
3. Vezetés, vezetési funkciók 
4. Célkitűzés, stratégiaalkotás, tervezés 
5. Csoportmunka („tánc”) 
6. Strukturális jellemzők 
7. ZH 1. 
8. Egyszerű szervezet – benne esettanulmány feldolgozás 
9. Funkcionális szervezet – benne esettanulmány feldolgozás 
10. Divizionális szervezet – benne esettanulmány feldolgozás 
11. Mátrix szervezet – benne esettanulmány feldolgozás 
12. ZH 2. 
13. Zárás, felkészülés a vizsgára 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- Csoportos órai munka, valamint esettanulmányok megoldása 
- ZH-k sikeres (61%+) 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) 

 Beadandók:  
- Brian Tracy: Repülési terv 
- Ferrante: Maffialeckék 
ZH1. és 2. sikeres megírása (61%+) 
Csoportmunka teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás az SZVSZ szerint, órai csoportmunkában való részvétel, 
beadandók leadása, ZH-k sikeres teljesítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Antal-Dobák: Vezetés és Szervezés, Akadémiai Kiadó, 2016  

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Rekreáció elmélet és módszertan I. Kódja: TE-SPRBN-RRC-REM1 
TE-SPRBL-RRC-REM1 

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

írásbeli vizsga  

A tantárgy célja: Megismertetni a tanulókkal a rekreáció és a kapcsolódó fogalmak jelentését, 

összefüggéseit, valamint azok kialakulásának történeti hátterét.  

A hallgatók sajátítsák el az életmód alakítás alapjait és ezek szerepét a rekreáció 

szervezői, irányítói munkában.  

A hallgatók ismerjék meg a rekreációs irányzatokat, azok kialakulását és helyét 

napjaink rekreációs piacán, valamint a rekreáció célcsoportjait. 

Lássanak különböző jó gyakorlati módszereket és példákat ezek vizsgálatára, 

értelmezésére. 

Naprakész tudással rendelkezzenek a rekreáció szervezeti hátteréről hazai és 
nemzetközi szinten. 
 

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. 

Ismeri a testnevelés és sport, rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, 
általános folyamatait, ezek felépítését és 
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 

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő 
funkcióját (nemek, károsodottak, 
fogyatékkal élők, kisebbségek, 
hátrányos helyzetűek, migránsok, 
bűnelkövetők, szenvedélybetegek 
stb.). 

 Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait. 

 6- Ismeri a megfelelő 
konfliktuskezelési módokat, 
kommunikációs stratégiákat és 
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 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 

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

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

 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. 

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

 Képes a szakterületi erőforrások 
felkutatására, bevonására és az azokkal 
történő gazdálkodásra. 
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feladatok ellátására. 

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 Tiszteletben tartja az 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. 

 A testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja a 
szociokulturális környezethez, illetve a 
fogyatékkal élőkhöz tartozók emberi 
méltóságát és jogait. 

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

 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. 

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. 

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A rekreáció fogalma, a rekreáció fogalom-története, a rekreációs tevékenység helye a tudományok 
rendszerében 

2. Rekreációval kapcsolatos fogalmak tisztázása; szabadidő és a leisure fogalma, szabadidő fogyasztási típusok, 
szabadidőtudat friss hazai statisztikai adatok (szabadidő mennyisége, legnépszerűbb szabadidő eltöltési 
tevékenységek stb.) 

3. Az egészség fogalma, az egészség fogalomtörténete, egészséges életmód, egészségtudat, gyakran használt 
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egészségtesztek, a fittség fogalma, életmód 
4. A rekreáció és a civilizációs fejlődés, nagy fordulópontok, Janus arcú civilizáció, egészségügyi mutatók, friss 

hazai statisztikák (születéskor várható élettartam, várható   egészség stb.) 
5. A rekreáció területei és eszközei, a fizikai aktivitás piramisa, a fizikai aktivitásra vonatkozó ajánlások 
6. A rekreáció és a minőségi élet, a minőségi élethez vezető út, boldogság, tökéletes közérzet (Cooper alapján) 
7. A rekreáció múltja, a gyökerek, az urbanizáció kihívása: Rekreációs (test kulturális) válaszok a civilizációs 

fejlődés átkainak ellensúlyozására (Az Ipari Forradalomtól az I. Világháborúig), „Ki a városból mozgalom!” 
8. „A város élhetővé tétele”, gyakorlat 
9. A kényelmesedő élet kihívása: A Tudományos és Technikai Forradalomtól napjainkig, Az egészségügyi 

irányzatok, a fittségi irányzat kialakulásának története, jellemzői 
10. Az Információs Forradalom életmódra gyakorolt hatása, rekreációs válaszok bemutatása (ennek hatására 

kialakult irányzatok), Az élménykereső irányzat kialakulásának története, jellemzői 
11. Az egészségügyi irányzatok, a wellnesz fogalma, fogalomtörténete, A wellnesz, mint rekreációs irányzat 

bemutatása 
12. A rekreációs szakember akcióterületei, a rekreációs tevékenységek csoportosítása, a szabadidősportok 

felosztása, a rekreáció színterei, felosztásuk 
13. A rekreációs tevékenység a különböző életkori szakaszokban, a rekreáció lehetséges célcsoportjai, A 

gyermekkor rekreációja (korosztály, jellemzők, hazai statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus életmód hibák) 
14. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok a gyermekkorúak rekreációjában 
15. Felnőtt korúak rekreációja (korosztályok, jellemzők, hazai statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 
16. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok a felnőttkorúak rekreációjában 
17. A harmadik életkor rekreációja (korosztályok, jellemzők, hazai statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 
18. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok a harmadik életkor rekreációjában 
19. Összefoglalás 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A témakörökhöz kapcsolódóan egyéni irodalom feldolgozás.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ -ben leírtaknak megfelelően. A hiányzás megengedett 
mértéke nappali munkarendben: maximálisan 20% (4*90 
perc) 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 A félév záró írásbeli kollokvium legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a hiányzás megengedett mértéke nappali munkarendben: 
maximálisan 20% (4*90 perc) 
. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Lacza Gyöngyvér (2018), A Rekreáció elmélete és módszertana, Budapest, Testnevelési Egyetem online jegyzet 

Kovács Tamás Attila (2004): A Rekreáció elmélete és módszertana, Budapest, Fitness Kft.  

Bánhidi Miklós (2016): Rekreológia, Budapest MSTT 

Cooper H. Kenneth (1987): A tökéletes közérzet programja, Budapest, Sport 

Fritz Péter (2006): Mozgásos rekreáció, Rekreáció Mindenkinek 1., Bába Kiadó 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Földesiné Szabó Gyöngyi, Gál Andrea, Dóczi Tamás (2008): Társadalmi riport a sportról, Budapest, ÖM Sport 
Szakállamtitkárság, MSTT  
Fritz Péter (2014): Szellemi rekreáció, Rekreáció Mindenkinek 2., Bába Kiadó 

Csíkszentmihályi Mihály (1997): Flow Az áramlat, Budapest, Akadémia Kiadó 

Csíkszentmihályi Mihály, Jackson A. Susan (2001): Sport és Flow, Budapest, Vince Kiadó 
 

 

Rekreacio.eu szakmai folyóirat 

Rekreológia szakmai folyóirat 

Magyar Sporttudományi Szemle 
 
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0025_Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar-
Sportelmeleti_ismeretek/ch05s02.html 
http://www.ujakropolisz.hu/cikk/janus-arcu-kezdet 
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en 
 
 
 
 
 
 

 

http://mstt.hu/magyar-sporttudomanyi-szemle/
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0025_Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar-Sportelmeleti_ismeretek/ch05s02.html
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0025_Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar-Sportelmeleti_ismeretek/ch05s02.html
http://www.ujakropolisz.hu/cikk/janus-arcu-kezdet
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en


58 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Természetjáró tábor Kódja: TE-SPRBN-RRC-TET 
TE-SPRBL-RRC-TET 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dosek Ágoston  

Oktató neve:  Dosek Ágoston és külsős segítők  

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: A magyar diákság számára fejlesztő hatású és a magyar szabadidősport 
palettán a leggyakoribb sportolási forma (kirándulás, túrázás) 
professzionális bemutatása és gyakoroltatása. Felkészítés az ilyen 
jellegű foglalkozások optimális megtervezésére, szakszerű és 
balesetmentes lebonyolítására, a túrázási élmény növelésére. A 
fenntarthatóságot fókuszba állító terephasználatra nevelés. Alapfokú 
(térképpel és tájolóval megoldható) tájékozódási ismeretek fejlesztése, a 
tájfutó sport alapjainak lerakása. 
Korábban megfogalmazott szakmai képességek és kompetenciák, 
amelyek e táblázat címszavaiból később nem ismerhetők meg, így aztán 
a tantárgy valódi lényegét nem mutatják meg:  
 A kirándulás-túrázás jelentőségének megfelelő elhelyezése a 
szabadidősport palettáján.  
A természetjárás módjainak és rekreációs hasznának ismerete,.  
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Park, város és topográfiai sporttérképek olvasása, értelmezése és 
használata csoportvezetésben illetve tájékozódási gyakorlatok 
szervezésében.  
Túratervezési és vezetési ismeretek, alkalmasság a szervezésre és 
levezetésre.  
A terepen való mozgás készség szintre emelése (nehezített 
körülmények, erdő, emelkedő, lejtő)  
A természeti környezet kulturált használatának megismerése, 
szembesülés pedagógiai módszerekkel a fenntartható sport és turizmus 
érdekében.  
Tájékozódási rutin megszerzése egyszerű- a gyakorlatok felsorolásánál 
megemlített-  „tájfutó” elemek kreatív használatával. 
A biztonság érdekében elvégezhető előkészítő munkák és vezetői 
praktikák tárházának kialakítása, bővítése.  
Motiváló társasági légkör kialakításának képessége.   
 

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 életen át tartó 
rekreációs és egészségfejlesztési 
aktivitás kialakításának és 
fenntartásának pedagógiai, 
pszichológiai és kommunikációs 
feltételeit.  

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

 Ismeri az egészséges emberi 
szervezet alapvető testi, lelki 
működését és a helytelen 
életmódból fakadó 
egészségkárosító tényezőket. 

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

 Differenciált ismeretekkel 
rendelkezik a rekreáció területein 
alkalmazható módszerekről és 
technikákról. 

   Ismeri a szakterületén 
alkalmazható konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs 
stratégiákat és módszereket. 

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 egészségfejlesztő, 
életmódprogramok tervezésére, 
valamint gyakorlati 
megvalósítására. 

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

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

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

életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs 
és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára 
a családokban és társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-
oktatási intézményekbe 

  

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. 

 Figyelemmel van a sportolók, 
sportvezetők sajátos 
szükségleteire, a 
sporttevékenység és a versenyzés 
jellegzetes problémáira. 

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

 Értéknek tekinti az egészség- és 
életmódkultúrát megalapozó és 
fejlesztő rekreációt, illetve 
életminőséget. 

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

 Rendelkezik az egészségkultúra, 
az életminőség, valamint a 
rekreáció korszerű 
(egészségtudatos) szemléletével, 
nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben 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. 

Önállóan, a hiteles szakmai 
forrásokra támaszkodva tekinti át 
és elemzi a testkultúra, illetve az 
egészségkultúra kérdéseit, és a 
problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

 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. 

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

 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. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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 ELMÉLET: Rekreáció-sportrekreáció-táborok, Sportrekreáció a természetben, Természetjárás módjai és formái, 
Életmód miatti rekreáló igények, Vissza a természetbe: aktívan, TF-es a természeti táborokban, TESTNEVELŐ 
feladatok,  
A tájékozódás jelentősége életünkben, Térképismeret, tematikus és topográfiai térképek, sporttérképek 

 
Túraszervezési ismeretek (a mintatúra alapján) 
 A túra tervezése:  
 Előkészítés:  
 Lebonyolítás: közlekedés, a túramenet szabályai, eltévedés, veszélyes helyzetek, 
                                   útvonal alternatívák, környezetvédelem,  
            Utómunkálatok 
Turistautak jelölése: 
Tájékozódás oktatása: terep- térkép- feladat 
   ellenőrzőpont, pontérintés igazolása 
1. Együtt az oktatóval 
2. Behatárolt játéktér 
3. Szalagos pályák  
 
A tájékozódás technikai fogásai, tájfutó alapképzés 
Tájolóhasználat:  a laptájoló 
  A 3-lépcsős iránymeghatározás 
Távolságmérés elmélete, a méretarány 
Csillagpálya az oktatásban 
Versenyzés szabályai kezdőknek 
A páros verseny előkészítése, pontmegnevezések, sorsolás 
 
GYAKORLAT  
Park és várostérképek alkalmazása a kezdők oktatásában (1. gyakorlat):  
a térkép tájolása a tereptárgyak alapján, hüvelykujjtechnika, a térkép hajtogatása, folyamatos kontaktus, az 
oktatásban alkalmazható kérdések – irány, távolság, alak. Alapvető helymeghatározási lehetőségek és útvonalak 
kiválasztása. Az oktatói jelenléttel töltött idő után pontbegyűjtő gyakorlat, tömegrajttal.  
 
térképolvasó túra (2. gyakorlat)  
szalagos pályák   (3. gyakorlat) 
Témák: a topográfiai térkép értelmezése, használata, jelkulcs, a térkép tájolása a tereptárgyak alapján, 
hüvelykujjtechnika, a térkép hajtogatása és folyamatos tájolása, térkép-terep és terep-térkép kontaktus, az 
oktatásban alkalmazható kérdések – irány, távolság, alakfelismerések a terepen és a térképen. Alapvető 
helymeghatározási lehetőségek és az útvonalak kiválasztása. Az oktatói jelenléttel töltött csoportos foglalkozás után 
páros gyakorlatok a szalagozott tájékozódási formákból: pontok helyének felismerése, utólagos berajzolással ;  fals 
pontokkal ellátott szalagozott útvonal követése – csak a megfelelő pontokon kell jelölni.   
 
Hosszú túra  (4. gyakorlat) 
Téma: Túratervezési és túravezetési ismeretek átadása a gyakorlatban.  
Tájékozódás a terepen, turistautak felhasználása.   
Aktuális teendőkre fókuszálás: utazás, utaztatás, gyalogos közlekedési ismeretek, terepi biztonság, a természeti 
környezet használata és kímélete – fenntarthatóság.  
 
távolság és irány mérése, tájolóhasználat gyakorlása, iránymenet  (5. gyakorlat) 
egyéni csillag pontbegyűjtő térképes gyakorlat, az ismert elemekre; térképolvasásra  és a térkép betájolására 
alapozva (6. gyakorlat) 
 
PÁROS TÁJÉKOZÓDÁSI GYAKORLAT, rajtlista szerint  
Szokásos táv kb. 6,8 km, 9 ellenőrzőpont, szintidők alapján osztályzás 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A tömbösítés miatt nincsenek.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: aktív részvétel a 
foglalkzásokon 

  

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

 A tájékozódási gyakorlatok és a túrák teljesítése, részvétel az 
ezeket megalapozó elméleti órákon.  

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 az órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás 
– vizsgaverseny teljesítése minden ellenőrzőpontot 
érinteni kell,  
pótlás a következő évben lehetséges csak 
Megengedett hiányzás mértéke: a TVSZ értelmében 
nappali munkarendben: max. 20%, levelező 
munkarendben: max. 25% ,  
a tömbösítés miatt nem tudunk a részelemekre 
pótlási lehetőséget biztosítani, ezért nem járulunk 
hozzá az eltávozásokhoz, 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati bemutatás  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dosek Ágoston (szerk) : Erdők, hegyek sportjai (Bp. TF. 1997.) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Rekreáció tábor Kódja: TE-SPRBN-RRC-RET 
TE-SPRBL-RRC-RET 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 04. 17. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Irmai István 

Oktató neve:  Várhegyi Attila és külsős oktatók 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  

A tantárgy célja: A tábor célja, hogy a hallgatók alapszinten megismerkedhessenek 

hazánkban kevésbe ismert, elterjedt rekreációs mozgásformákkal, 

sportokkal. A mozgásformák alapszabályainak, eszközigényüknek 

megismerése. Tapasztalatszerzés a mozgásforma megtartásához későbbi 

munkájuk során. 

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 testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait.  
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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. 

  Ismeri a rekreációszervezéshez 
szükséges alapvető 
sporttudományi, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi ismereteket 
és módszereket. 

  Rendelkezik az emberi 
magatartás befolyásolásához 
szükséges kommunikációs és 
szociális készségekkel, valamint 
pedagógiai ismeretekkel. 

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 egészségtudatos 
életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs 
és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára 
a családokban és társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-
oktatási intézményekbe 

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

 képes a csoportok, közösségek 
számára olyan pedagógiai 
helyzeteket teremteni, amelyek 
biztosítják a csoport közösséggé 
fejlődését és egészséges 
működését. 

  Képes a szaktárgyában rejlő 
személyiségfejlesztési 
lehetőségeket kihasználni, a 
tanulók önálló ismeretszerzését 
támogatni a végzettségének 
megfelelő korosztály és a 
felnőttoktatás keretében is. 

   

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 az egészség- és 
életmódkultúrát megalapozó és 
fejlesztő rekreációt, illetve 
életminőséget. 

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

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

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

  

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

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

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

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Jelenlét a gyakorlati foglalkozásokon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  

Vizsgára bocsátás feltétele:  

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

 aláírás megszerzése, a táborban való aktív részvétel 
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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) 

 A gyakorlati követelmények teljesítése. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

A mozgásformák kipróbálása közben felmerülő tankönyvek, cikkek és szövetségi honlapok. 
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2. félév 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Élettan I. Kódja: TE-SPRBN-ESO-ELT1 
TE-SPRBL-ESO-ELT1 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.21. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Osváth Péter 

Oktató neve:  dr. Uvacsek Martina 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

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) 

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

Ismeri az egészséges emberi 
szervezet alapvető testi, lelki 
működését és a helytelen 
életmódból fakadó 
egészségkárosító tényezőket.  
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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 egészségtudatos 
életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs 
és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára 
a családokban és társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-
oktatási intézményekbe 

  

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, 
az életminőség, valamint a 
rekreáció korszerű 
(egészségtudatos) szemléletével, 
nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

  

  

  

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, a hiteles szakmai 
forrásokra támaszkodva tekinti át 
és elemzi a testkultúra, illetve az 
egészségkultúra kérdéseit, és a 
problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

   

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A szervezet felépítés, sejttani alapfogalmak. A szervezet belső környezete. Az idegsejt működésének alapjelenségei. 
A központi idegrendszer működése. A mozgatás. Az érzékelsé, A vegetatív idegrendszer működése. A hormonális 
szabályozás. Az izomműködés, elektromos, mechanikai vonatkozásai. Az izomműködés energiaszolgálatása. A vér. A 
szív és keringési rebndszer működése, a szívciklus. A vérnyomás. A légzőrnedszer működése. Légzésfunkciós 
vizsgálatok. A tápanyagok. A táplálkozás szervrendszerének működése. A kiválasztás. A máj működése.    



69 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Egy zh 50% feletti eredménnyel való 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) 

 Évközi zh megírása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Egy zh 50% feletti eredménnyel való megírása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Osváth Péter Sportélettan sportegészségtan 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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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-SPRBN-TTT-EFP 
TE-SPRBL-TTT-EFP 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.02.17. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Vermes Katalin 

Oktató neve:  Csuka Botond 

Előtanulmányi feltételek: - 

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 során a hallgatók bevezetést kapnak az etika alapvető 

problémáiba, megismerkednek a legfontosabb morálfilozófiai 

fogalmakkal és megközelítésekkel, egymás mellett látják a 

filozófiatörténet által kínált legfőbb morálfilozófiai perspektívákat 

(erényetika, utilitarizmus, deontologizmus, libertarianizmus), valamint 

azok alkalmazhatóságát egyes problémákra. A kurzus mindvégig nagy 

hangsúlyt fektet a társadalmi igazságosság és a nyitott, igazságos 

társadalom kérdésére is (Popper, Rawls). A hallgatók a szemeszter 

végére képessé válnak a sport etikai dimenzióinak árnyalt értelmezésére 

és kritikai megközelítésére, amihez a fair play fogalma körüli kortárs 

sportetikai diskurzus feltérképezése segíti hozzá őket. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 



71 

 

 
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 

Rendelkezik a szakterületükhöz 
tartozó etikai, jogi és gazdasági, 
valamint alapvető 
kommunikációs és 
tömegkommunikációs 
ismeretekkel.  

  

  

  

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 sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

  

  

  

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

Önállóan, a hiteles szakmai 
forrásokra támaszkodva tekinti át 
és elemzi a testkultúra, illetve az 
egészségkultúra kérdéseit, és a 
problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

  

  

  



72 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Bevezetés: etika, fair play 
2. Erényetika: Arisztotelész az erényekről (1) 
3. Erényetika: Arisztotelész az igazságosságról (2) 
4. Utilitarizmus: Bentham és Mill (1) 
5. Utilitarizmus: Mill: A szabadságról (2) 
6. Deontologizmus: Kant és a kategorikus imperatívusz (1) 
7. Deontologizmus: Kant és a kategorikus imperatívusz (2) 
8. Libertarianizmus: Az önrendelkezés szabadsága 
9. A méltányosságként felfogott igazságosság: Rawls 
10. Közösségelvű etika 
11. Totalitarizmus (Arendt) 
12. Sportetika 
13. Fair play 

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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SANDEL, Michael J.: Mi igazságos…és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. Ford. Felcsuti 

Péter, Corvina, Budapest, 2012. 

VERMES Katalin: „A fair play értékvilága és morális dilemmái”. In A fair play ereje?! Tények és értékek a 

20. századi sport világában. Testnevelési Egyetem, Budapest, 2017, 37–53. 

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. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

ARISZTOTELÉSZ: Nikomakhoszi etika. Ford. Szabó Miklós, Magyar Helikon, Budapest, 1971. 

MILL, John Stuart: A szabadságról. Ford. Pap Mária, Kriterion, Bukarest, 1983. 

KANT, Immanuel: Az erkölcs metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök 

metafizikája. Ford. Berényi Gábor, Gondolat, Budapest, 1991. 

RAWLS, John: Az igazságosság elmélete. Ford. Krokovay Zsolt, Osiris, Budapest, 1997. 

MACINTYRE, Alasdair: Az erény nyomában. Ford. Bíróné Kaszás Éva, Osiris, Budapest, 1999. 

ARENDT, Hannah: A totalitarizmus gyökerei. Európa, Budapest, 1982. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Kommunikáció Kódja:  TE-SPRBN-TTT-KOM 
TE-SPRBL-TTT-KOM 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. február 17. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

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 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

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 - sportszervezői 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 a 
sportszervezés és a rekreáció szakterületein 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 



75 

 

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

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

Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait.  

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

 Ismeri a testnevelés és sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

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

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
szabályozás folyamatával. 

  

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 egészségtudatos 
életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs 
és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára 
a családokban és társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-
oktatási intézményekbe 

 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. 

  

  

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 az 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. 

 Igényes munkavégzésével 
hozzájárul a testkultúra, a 
rekreációs és egészségkultúra 
színvonalának emeléséhez. 

  

  

Autonómia és felelősség (mértéke, 
területei a társas környezetben való 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális Tudatosan képviseli 
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cselekvés 
dimenziói mentén) 

terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai források, ajánlások, 
evidenciák alapján. 

szakterületének korszerű 
elméleteit és módszereit.  

 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. 

  

  

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 a sportszervező 
és rekreációs szakember asszertív kommunikációs készségének a kialakítására.                                                                                                  
1. A kommunikációs elméletek, alapfogalmak                                                                                                                                                                    
2. A kommunikáció pszichológiai modellje és csoportosítási lehetőségei                                                                                                   
3. Verbális kommunikáció I.                                                                                                                                                                               
Nyelv és szóhasználat, a beszéd szerkezete                                                                                                                                          
4. Verbális kommunikáció II.                                                                                                                                                          
Írásbeliség: önéletrajz, motivációs levél, hivatalos levél, internet, közösségi média                                                                                                                                       
5. A verbális és nonverbális kommunikáció kapcsolata                                                                                                                       
6. Nonverbális jelrendszerek                                                                                                                                                                   
A nonverbális jelek értelmezésének általános szempontjai                                                                                                                      
7. Nonverbális csatornák I.                                                                                                                                                               
Vokális, mimikai                                                                                                                                                                                         
8. Nonverbális csatornák II. Mozgásos – akciókommunikáció, térközszabályozás                                                                       
9. A hatékony kommunikáció tényezői                                                                                                                                                
Stílus, szókincs                                                                                                                                                                                           
10. Közszereplés                                                                                                                                                                          
Előadástechnikai- és prezentációs alapismeretek                                                                                                                            
11. Viselkedéskulturális alapismeretek                                                                                                                                                
Illem, etikett, protokoll                                                                                                                                                                           
12. Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, összefoglalás                                                                                                                                    
13. ZH                                                                            

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

aktív órai részvétel, beadandók teljesítése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 
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Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

 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 szóbali 

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:  Jogi alapismeretek Kódja: TE-SPRBN-SJC-JAI 
TE-SPRBL-SJC-JAI 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.08. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjogi Csoport - SJC 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Tóth Nikolett Ágnes 

Oktató neve:  Dr. Szekeres Diána 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A sportjoghoz kapcsolódó jogi alapismeretek elsajátítása, a szükséges jogtani 
és államszervezeti alapok, a jog fogalmának, a jogszabálytan alapjainak, 
jogalkalmazásnak, a magyar államszervezet felépítésének, továbbá kötelmi 
jogi alapok megismerése, melyek a sportjog magánjogi és közjogi 
vonatkozásainak az elsajátításához, jobb megértéséhez nagy segítséget 
nyújtanak. 

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 

Rendelkezik a szakterületükhöz 
tartozó etikai, jogi és gazdasági, 
valamint alapvető kommunikációs 
és tömegkommunikációs 



79 

 

pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket, valamint az 
alapvető sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

ismeretekkel.  

  

  

  

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 sportszervezeteknél, 
önkormányzatoknál, rekreációs 
intézményeknél, 
rendezvényszervezéssel 
foglalkozó szervezeteknél 
szervezői és vezetői feladatok 
ellátására. 

  

  

  

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 az 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. 

 Az etikai, jogi, gazdasági, 
valamint tömegkommunikációs 
ismeretei átadásával hozzájárul az 
egyének különböző helyszínű és 
fajtájú sporttevékenységekbe 
történő beilleszkedéséhez. 

  

  

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. 

Tudatosan képviseli 
szakterületének korszerű 
elméleteit és módszereit.  

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

 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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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A jog fogalma 
2. A jogszabálytan, jogviszonytan alapjai 
3. Jogalkalmazás 
4. Jogállam 
5. A magyar államszervezet felépítése 
6. Az EU Intézményrendszere 
7. Polgári jogi alapfogalmak  
8. Jogképesség, cselekvőképesség  
9. Szerződések általános szabályai 
10. A jelentősebb szerződések szabályai 
11. Gazdasági társaságok joga – alapvetések 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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) 

 Beadandó dolgozat az órákon megbeszéltek szerint. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aktív részvétel az órákon. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Pázmándi Kinga (szerk): Üzleti jog – az új Polgári Törvénykönyv után. Typotex, 2014. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Szilágyi Péter: Jogi alaptan. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 
Vékás Lajos: A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal. Budapest, Complex. 2013. 
Bevezetés az alkotmányjogba. (Szerk.: Schanda Balázs, Trócsányi László), HVG-ORAC, Budapest, 2016. 
Sárközy Tamás: Gazdasági társaságok- Cégtörvény. HVG-ORAC, Budapest, 2014. 
Polgári Jog: A jogi személy. (Szerk: Sárközy Tamás). HVG-ORAC , Budapest, 2016. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:   

Atlétika  
 

Kódja: TE-SPRBN-ATL-ATL 
TE-SPRBL-ATL-ATL 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 04.20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Gyimes Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Benczenleitner Ottó, Szalma László, Kun-Szabó Balázs, dr. Gyimes Zsolt 

Előtanulmányi feltételek: - 

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:  Megismertetni a hallgatókkal az atlétikus képességeket és készségeket fejlesztő 
alapvető gyakorlatokat és azok alkalmazási lehetőségeit a sportolók és a 
rekreálódni vágyók számára. 

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 az életen át tartó 
rekreációs és egészségfejlesztési 
aktivitás kialakításának és 
fenntartásának pedagógiai, 
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károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

pszichológiai és kommunikációs 
feltételeit.  

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

 Rendelkezik az egészséges 
életmód megvalósításához és a 
testkultúra fejlesztéséhez 
szükséges ismeretekkel, ismeri a 
különböző életkorok, 
személyiségtípusok, speciális 
élethelyzetek rekreációs 
tevékenységet befolyásoló 
jellemzőit. 

  

  

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. 

  

  

  

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, a 
tudományos ismereteket, az 
egészséges életmódot és 
életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével 

  

  

  

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

 Elkötelezett és igényes 
munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és az 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok. Futógyakorlatok a koordináció javítására. 
Futógyakorlatok a felgyorsulás képességének javítására 
- indulási gyakorlatok, felgyorsulás állórajtból (önindítás), felgyorsulás állórajból, külső jelre, felgyorsulás 

különböző kiinduló helyzetekből. 
Medicinlabda dobások 

- a koordináció kialakításának gyakorlatai (kétkezes vetés függőlegesen felfelé, kétkezes vetés előre, kétkezes 
vetés hátra; 

- kétkezes lökések vetések, hajítások, helyből különböző kiinduló helyzetekből. 
 
Aerob kapacitás fejlesztése folyamatos, konstans, lassú haladási sebességű futással (1200 m 6’ lányok, 1200 m 5’30” 

fiúk). 
Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok 
 Futógyakorlatok a koordináció javítására 

- futóiskola gyakorlatok (az 1. óra anyagának ismétlése), 
- repülő és fokozó futások. 
- Futógyakorlatok a max. haladási sebesség fenntartására, 4x20 m repülőrajtból indulva. 

 
Gyorserő fejlesztő gyakorlatok 

- Medicinlabda dobások (ismétlés), 
- Egykezes lökések, vetések és hajítások, medicinlabdával. 

 
Anaerob állóképesség fejlesztése. 
 4x150 m lendületes futás 150 m joggolással a futások között. 
 
A gyorserő fejlesztése ugró-szökdelő gyakorlatokkal 

- Páros-lábú, váltott-lábú, és egylábas ugró-szökdelő gyakorlatok; 
- H5-ös ugrás teljesítménye, tájékoztató eredmények. 

 
Gyorserő fejlesztés, fiúk 5 kg, lányok 3 kg-os súlygolyóval, a KV vetés teljesítményre törekvéssel. 
 
 Állóképesség fejlesztés 2000 m futás fartlek szerűen. 
Erőfejlesztés 
Súlyemelő rúddal: felhúzás, felvétel és szakítás függésből. 
Kiegészítő gyakorlatok. 

- Felülés törzshajlítással előre, 
- Combfekvésben törzsemelés, 
- Lehúzás csigán, ülésben, 
- Tárogatás, 
- Törzsdöntésben súlyzó felhúzás (evezés). 

 
 
 
 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A képességek ellenőrzése 
 
a.) felgyorsulás: 20 m időre (térdelőrajból) 
b.) gyorserő:  

- H4-ös ugrás,  
- KV 5, illetve 3 kg-al. 

c.) 1,5 mérföld. 
        d.) Szakítás, guggolás mozgás bemutatása: lányok 20 kg, fiúk 30 kg-os súlyzórúddal. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:TVSZ-ben megengedett hiányzás, az órákon 
fegyelmezett, aktív részvétel. 

kötelező 

.  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

-  A tanmenetben leírt teljesítményszintek elérése, úgy, hogy 
legalább a minimális összpontszám meglegyen, legfeljebb 
egy „0”-ás teljesítmény esetén is (10 pont). Az értékelés a 
mellékelt táblázatok alapján történik. 

- A félévi záró dolgozat megírása, minimálisan elégséges 
osztályzatra. 

- Egy atlétikai gyermek versenyen való aktív részvétel. 
- Aktív részvétel a gyakorlati és az elméleti órákon. A TVSz-ben 

meghatározott hiányzás túllépése a félév aláírásának 
megtagadásával jár. 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a teljesítés 
hiányának következménye 

 A félév során tanult atlétikai mozgásformák minimum elégséges 
szintű mozgásteljesítményre történő bemutatása. 
Órai oktatási gyakorlatvezetések minimum elégséges szintű 
teljesítése. 
Powerpoint beadvány és az óravázlat elfogadható szintű 
elkészítése. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 
Férfi pontérték táblázat Sport és rekreációszervezés szak 

 

Pont 20 m 

gyorsulás 

20 m max. 1,5 mf. Helyből 

ötösu. v. l. 

Vetés k.k. 

f.f.h. 

 5 kg 

20 2,40 2,09 7:50 15,00 15,20 

19 2,41 2,11 7:54 14,90 15,1 

18 2,43 2,13 8:01 14,80 15,10 

17 2,44 2,14 8:08 14,70 15,05 

16 2,46 2,16 8:15 14,60 15,00 

15 2,47 2,18 8:22 14,50 14,90 

14 2,49 2,19 8:29 14,40 14,80 

13 2,50 2,21 8:36 14,30 14,70 

12 2,52 2,23 8:43 14,20 14,60 

11 2,53 2,24 8:50 14,10 14,50 

10 2,55 2,26 8:57 14,00 14,40 
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9 2,56 2,28 9:04 13,90 14,30 

8 2,58 2,29 9:11 13,80 14,20 

7 2,59 2,31 9:18 13,70 14,00 

6 2,61 2,33 9:25 13,50 13,50 

5 2,62 2,34 9:32 13,30 13,00 

4 2,64 2,36 9:39 13,10 12,50 

3 2,65 2,38 9:46 12,90 12,00 

2 2,67 2,39 9:53 12,70 11,00 

1 2,68 2,41 10:00 12,50 10,00 

 
NŐI  

Pontérték táblázat Sport és rekreációszervezés szak 
 

Pont 20 m 

gyorsulás 

20 m max. 1,5 mf. Helyből 

ötösu. v. l. 

Vetés k.k. 

f.f.h.  

3 kg 

20 2,58 2,32 9:00 12,50 13,00 

19 2,60 2,35 9:5 12,40 12,90 

18 2,63 2, 9:10 12,30 12,80 

17 2,65 2,41 9:20 12,20 12,70 

16 2,68 2,44 9:30 12,10 12,60 

15 2,70 2,46 9:40 12,00 12,50 

14 2,73 2,49 9:50 11,90 12,40 

13 2,75 2,52 10:00 11,80 12,30 

12 2,78 2,55 10:10 11,70 12,20 

11 2,80 2,58 10:20 11,60 12,10 

10 2,83 2,61 10:30 11,50 11,90 

9 2,85 2,63 10:40 11,40 11,70 

8 2,88 2,66 10:50 11,30 11,50 

7 2,90 2,69 11:00 11,20 11,20 

6 2,93 2,72 11:10 11,00 10,90 

5 2,95 2,75 11:20 10,80 10,60 

4 2,98 2,78 11:30 10,60 10,30 

3 3,00 2,80 11:40 10,40 10,00 

2 3,03 2,83 11:50 10,20 9,50 

1 3,05 2,86 12:00 10,00 9,00 

Osztályzat 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Átlag 2 3 4 5 6 8 10 

Pont 10 15 20 25 30 40 50 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

   Koltai J.- Oros F. (2004) Az atlétika oktatása, Bp. TF 
  Takács L. (2004) ATLÉTIKA Technika, Oktatás, Edzés, Bp. TF 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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 Szalma L. (2010) Segédanyag a kondicionális képességfejlesztés oktatásához Bp. TF 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Népek testkultúrája és játékai Kódja: TE-SPRBN-SPJ-NTJ 
TE-SPRBL-SPJ-NTJ 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr.Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella 

Oktató neve:  Dr.Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Dr. Kovács Katalin 

Előtanulmányi feltételek: - 

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 megismertetése a rekreációban felhasználható mozgásos és 
alternatív játékokkal, azok szabálymódosítási lehetőségeivel az adott 
körülményekhez.  A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek 
különböző országok, népek testkultúrális hagyományaival (sportágak, 
harcművészetek, táncok) egyaránt. A tananyag feldolgozás során a digitális 
kultúrához alkalmazkodva a hallgatók ismereteket szerezhetnek a célszerű 
internet használatról, a források megbízhatóságának feltárásáról, a szerzett 
információk minőségének megítéléséről. További cél a „blended learning” 
oktatási formának az egyetemi képzésben történő alkalmazása, a kontakt órák és 
az e-learning adta lehetőségek összekapcsolása. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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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 sport, rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, 
általános folyamatait, ezek felépítését és 
működését.  

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

 Ismeri és érti az emberi erőforrások 
alkalmazásához szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket. 

   Ismeri a szakterületén alkalmazható 
konfliktuskezelési módokat, 
kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

    

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 sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

  Képes a sportszervezeteknél, 
önkormányzatoknál, rekreációs 
intézményeknél, rendezvényszervezéssel 
foglalkozó szervezeteknél szervezői és 
vezetői feladatok ellátására. 

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

 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. 

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

 Igényes munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 
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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. 

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

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. 

Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett egészségről, 
és álláspontját modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti.  

 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-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. 

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Rekreációs játékok, mozgásformák. Szabálymódosítási lehetőségek az adott körülményekhez. 
2. Alternatív játékok a rekreációban.  
3. A különböző országok, népek testkultúrájának elméleti háttere. 
Földrészenként egy-egy ország testkultúrális hagyományainak gyakorlati feldolgozása (sportok, harcművészetek, 
táncok). 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Dokumentációk (írásos vagy képi) 
Projektmunka 

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) 

  
1. A hallgatóknak csoportokban előre megbeszélt szempontok 

szerint projektmunkát kell végezniük. 
2. A projektmunka alakulásáról megbeszélt határidőre tervezeteket 

kell benyújtani. 
3. A projektmunkájuk bemutatására előre egyeztetett időpontban 

kerül sor. 
A projektmunka végleges dokumentációját -az e-learning felületet 
használva- legkésőbb a bemutatást megelőző napon fel kell tölteni. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az óralátogatás kötelező a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak 
szerint. A feltételek teljesítésének hiánya az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 A hallgatók a dokumentációra és a projektmunkára kapnak érdemjegyet. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
 
1. Bíró M., Juhász I., Széles-Kovács Gy., Szombathy K., Váczi P. (2015). Mozgásos játékok. Eszterházy Károly 

Főiskola, Eger 
2. Csányi T., Kovács K., Boronyai Z. (2014): Alternatív játékok. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest 
3. Reigl M. (2011): Testnevelési játékok: elmélet és gyakorlat. 400 játék testnevelőknek és sportszakembereknek. 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
1. Berend R., Mingtang, X. (2008): A chi-kung világa-Ősi kínai egészségmegőrző módszer. Bioenergetic Kiadó, Budapest 
2. Eördögh R., Eördögh S., Eördögh A., Grózer Cs., Kassai L., Kelemen Zs., Pap G., Trungel L. (2011): Hun-magyar 

harcművészet- Az íjászat hagyományos módszere. Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület, Szentendre 
3. Haase-Türk, A., Krombholz, G. (2007): Latin-amerikai táncok. Cser Könyvkiadó, Budapest 
4. Jávorszky B.Sz. (2013): A magyar folk története. Kossuth Kiadó, Budapest 
5. Lukácsy A. (1964): Népek játékai. Móra Könyvkiadó, Budapest 
6. Mijamoto, M., Sigeszuke T. (2012): A szamuráj útja. Szukits Könyvkiadó, Szeged 
7. Németh P. (2008): Capoeira- Avagy a táncba rejtett harc. Sárkány Sport Egyesület, Szombathely 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Általános menedzsment II. Kódja:  TE-SPRBN-SMD-ALM2 
TE-SPRBL-SMD-ALM2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 03.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve:  Kassay Lili 

Előtanulmányi feltételek: Általános menedzsment I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése az alapvető menedzsment fogalmakkal és 
eszközökkel. Későbbi vezetői szerepüket előrevetítve megismerjék az alapvető 
menedzseri feladatokat, képesek legyenek felismerni az alkalmazási helyzeteket a 
sportszervezői 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.  
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 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. 

  

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. 

  

  

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. 

  

  

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. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

14. Bevezetés (ismétlés), szervezettervezés 
15. Folyamatszervezés – esetmegoldás 
16. Motiváció – esetmegoldások, csoportos prezentációk 
17. Motiváció – esetmegoldások 
18. Kommunikáció – esetmegoldások, csoportos prezentációk 
19. Kommunikáció – esetmegoldások 
20. Leader, menedzser – esetmegoldások 
21. Leader, menedzser – esetmegoldások, csoportos prezentációk 
22. Leader, menedzser – esetmegoldások, csoportos prezentációk 
23. Csapatépítés 
24. Kontroll I. 
25. ZH, Kontroll II. 
26. Esetmegoldások, csoportos prezentációk 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- Csoportos órai munka, valamint esettanulmányok megoldása, csoportos prezentációk 
- ZH sikeres teljesítése (61%+) 

 

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) 

 Beadható elemzések:   
- Ki a jó vezető? 
- Bagger Vance legendája c. sportfilm 
- A király beszéde c. film 
- Bogsh Erik (írás) 
- Az üzleti bukás tízparancsolata c. könyv 
- Több, mint sport c. sportfilm 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás az SZVSZ szerint, órai csoportmunkában való részvétel, a 
megadott pontszám elérése, ZH sikeres teljesítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 óra munka, beadandók, ZH – összpontszám alapján 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Antal-Dobák: Vezetés és Szervezés, Akadémiai Kiadó, 2016.  

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportturizmus alapjai I.  Kódja: TE-SPRBN- RRC-STA1 
TE-SPRBL- RRC-STA1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.04.19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Dosek Ágoston 

Oktató neve:  Nagy Kinga 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  - A hallgatók részletes áttekintést kapnak a turizmus és azon belül a 
sportturizmus alapfogalmairól, jelentőségéről hazánkban és a világban.  

- Megismerkednek azon globális trendekkel és kihívásokkal, amelyek hatással 
vannak a szabadidő-és a turizmusipar változására. 

- A turisztikai termékek, létesítmények és desztinációk, mint egyre jelentősebb 
sport-rekreációs színterek megismerése és megértése. 

- A hallgatók a turisztikai piac rendszerének, működésének általános 
megismerése után betekintést kapnak a sportturizmus fejlődésébe és jelenlegi 
pozíciójába. 

- A tantárgy keretében tisztába kerülnek a sport és turizmus kapcsolódósának 
jelentőségével, fejlődési potenciáljával. 

- A turisztikai piac működését befolyásoló hatásokat azonosítani tudják. 

- A hallgatók a személyes környezetükben jelenlévő sportturisztikai 



97 

 

jelenségeket rendszerbe tudják helyezni. 

- Saját magukat személyes érdeklődésüknek és egyéni képességeiknek 
megfelelően képesek elhelyezni a turizmus és/vagy a sportturizmus 
termékpalettáján. 

- A turisztikai alapjelenségeket, hazai és nemzetközi turisztikai trendeket és 
termékeket az ismeretek megszerzése után kiscsoportos feladatok általi 
reflexió keretében sajátítják el, ennek következtében a választott témával 
jobban azonosulnak, mélyebben megismerik azt. 

- Az órák alatti kis csoportban való munka a szociális és kommunikációs 
kompetenciákat fejleszti, melyek keretében a hallgatók megismerik saját 
csoportdinamikai működésüket. 

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 és érti az emberi 
erőforrások alkalmazásához 
szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket.  

 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 és érti az emberi 
erőforrások alkalmazásához 
szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket. 

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

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
szabályozás folyamatával. 

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

  

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 sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

 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 
korszerű informatikai 
rendszereket, eszközöket. 

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

 Képes a sportszervezeteknél, 
önkormányzatoknál, rekreációs 
intézményeknél, 
rendezvényszervezéssel 
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területén szervezésre és vezetésre 
alkalmas. 

foglalkozó szervezeteknél 
szervezői és vezetői feladatok 
ellátására. 

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

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, 
az életminőség, valamint a 
rekreáció korszerű 
(egészségtudatos) szemléletével, 
nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint 
másokkal, más szervezetekkel 
együttműködve oldja meg. 

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

 Személyes példamutatásával 
elősegíti környezete sportolással 
kapcsolatos pozitív 
szemléletmódjának alakítását. 

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

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-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. 

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A turizmus jelenét és jövőjét érintő globális trendek. A turizmus definiálásának állomásai, kategorizálása 
(fajtái, formái, típusai), alapfogalmai, a turizmus rendszerábrájának elemzése. 

2. A turizmus és a közlekedés fejlődéstörténete. 

3. A turisztikai kínálat központi eleme: a vonzerő; különböző értelmezések. Turisztikai animáció, mint vonzerőt 
generáló szolgáltatás (szállodaiparban, rendezvényeken) 



99 

 

4. A turisztikai fogadókészség-és képesség elemei. A turizmus infra-és szuprastruktúrája. 

5. A turisztikai kereslet tényezői, turistatipológiák, magatartás, utazási szokások, trendek. Élménygazdaság. 

6. Hazánk idegenforgalmi szerepe. Hazai turisztikai termékek keresleti-kínálati jellemzői. (egészség-, kulturális-
és konferenciaturizmus belföldi, külföldi kereslet jelentősége). 

7. A turisztikai termék fogalma, tér-, csoport-és tevékenység szerinti csoportosítása. 

8. A sport –és egészségturizmus felértékelődése a turizmus iparágon belül. Trendek, elméletek.  

9. Aktív –és passzív sportturisztikai termékek jellemzői hazánkban. 

10. A sportturizmus történeti fejlődése az egyetemes turizmustörténet fejlődésének fényében. 

11. A sportturizmus hatásai. Esettanulmányok bemutatása. 

12. Fenntartható (?) fejlődés… Gazdasági, természeti, társadalmi fenntarthatóság. 

13. Globalizáció és sportturizmus. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, aláírás megszerzése, kis csoportokban mini-kutatás (projektmunka) készítése, írásbeli 
vizsgadolgozat 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 (min. 80 %), aláírás megszerzése a 
szorgalmi időszak végéig, kis csoportokban mini-kutatás 
(projektmunka) készítése, írásbeli dolgozat megírása 
vizsgaidőszakban. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Max. 20 % hiányzás, az órákon való aktív részvétel (kvízjáték / 

csoportos feladatok), E-learning felületen kapott feladatok 

elvégzése a megadott határidőre. Ezen feltételek bármelyikének 

elmaradása 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) 

Kollokviumi jegy,  

melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

A kollokviumi jegy kialakítása (követelménytípusok súlyozása): 

- 20% kiscsoportos projektfeladat eredménye 

- 80% írásbeli vizsgadolgozat megírása vizsgaidőszakban 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 - Michalkó Gábor (2012): Turizmológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

- Lőrincz Katalin – Sulyok Judit (2017): Turizmusmarketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

- Laczkó Tamás – Bánhidi Miklós (2015): Sport-és egészségturizmus alapjai. Pécs, Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 - Turizmus Bulletin folyóirat cikkei 

- Marton Gergely (2015): Sportturizmus. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. 

- Jászberényi Melinda, Zátori Anita, Ásványi Katalin (2016): Fesztiválturizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest  
- Irimiás Anna (2015): Filmturizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
- Puczkó László, Rátz Tamara (2011). Az attrakciótól az élményig. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
- Kiss Róbert (2013): A golfturizmus rendszere, a nemzetközi és hazai kereslet-kínálat trendjei és területi vetületei. 
PhD értekezés. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar.  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sporttörténet Kódja: TE-SPRBN-TTT-SPT 
TE-SPRBL-TTT-SPT 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018 február 9. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Farkas Péter 

Oktató neve:  Dr. Szikora Katalin 

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:  A tantárgy oktatása során - a hallgatók középiskolában szerzett történelmi 

ismereteire alapozva, ezen ismereteket kiszélesítve - a testnevelés és 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) 

 6- Ismeri a testnevelés és 
sport/rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, az emberi 
erőforrások alkalmazásához 

Ismeri a sportszervezetek struktúráját, 
működését és kapcsolatrendszerét, az 
érintett társadalmi, gazdasági szereplők 
viselkedését meghatározó külső és belső 
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szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

környezeti tényezőit, a társadalmi, 
gazdasági viselkedés, döntések 
információs és motivációs ténye  

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

 

  

  

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.   

  

  

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. 

Képviseli szakmáját hazai és nemzetközi 
fórumokon, teljes mértékben 
együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Vezet és közreműködik hazai és kisebb 
nemzetközi kutatási, fejlesztési 
projektekben, a testkulturális területen 
belül stratégiai problémák megoldására. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A tantárgy oktatása során a következő témákörök 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  1.2.                                                                                                                                          
4. A filantropizmus és az európai nemzeti tornamozgalmak (német, svéd, dán torna- és a Sokol mozgalom) 1.2.                                                                                                    

5. Az újkori olimpiai mozgalom kialakulása, Pierre de Coubertin jelentősége 1.2                                                                     

6. A versenysport és a szabadidősport jellemzői és nemzetközi szervezetei a XX. század első felében                    
7. 1.  ellenőrző dolgozat                                                                                                                                                                          
8. Testkultúra Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus időszakában                                                                                         
9. A magyar reformkor testkultúrája                                                                                                                                                   
10. Testnevelés és sport a dualizmus időszakában 1.2.                                                                                                                        
11. Magyarország bekapcsolódása az olimpiai mozgalomba 1.2.                                                                                                  
12. A Horthy korszak testnevelése és sportja (1920-1944) 1.2.                                                                                                       
13. 2. ellenőrző dolgozat                                     

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, félév során  a 2 ellenőrző dolgozat megírása vagy (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) 

  
 2 ellenőrző dolgozat megírása 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

órákon való 75 %-os részvétel, 1 ellenőrző dolgozat órán való megírása, 
ennek nem teljesítése esetén az aláírás megtagadása   
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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   
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Szociológia  Kódja: TE-SPRBN-TTT-SZOC 
TE-SPRBL-TTT-SZOC 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 02.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  dr. Dóczi Tamás 

Oktató neve:  dr. Gál Andrea 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

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, 

Ismeri és érti az emberi 
erőforrások alkalmazásához 
szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, 
pedagógiai, pszichológiai, 
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valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

szociológiai 
törvényszerűségeket.  

  

  

  

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 egészségtudatos 
életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés 
kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére 
és korrekciójára a családokban 
és társadalmi, egészségügyi, 
szociális, nevelési-oktatási 
intézményekbe 

  

  

  

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 az 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. 

 A testkulturális területen 
végzett munkája során 
tiszteletben tartja a 
szociokulturális környezethez, 
illetve a fogyatékkal élőkhöz 
tartozók emberi méltóságát és 
jogait. 

  

  

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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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

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 
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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. félév 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Edzéselmélet I.  Kódja: TE-SPRBN-EMK-EDZ1 
TE-SPRBL-EMK-EDZ1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. szeptember 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve: Dr. Bartha Csaba és Dr. Sáfár Sándor 

Előtanulmányi feltételek: Élettan 1.  

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 tantárgy legfőbb célja, hogy rávilágítson az edzéselmélet alapjainak globális 
rendszerére. Cél továbbá, hogy a hallgatók elsajátítsák az új, modern, 
rekreációhoz köthető szakirodalmakban publikált edzésmetodikák elméleti és 
gyakorlati alkalmazhatóságát. 
A hallgató legyen képes: 
- a rekreációs sporttevékenység különböző minőségben és életkori szakaszhoz 
kötött színterein, különböző nemű egyénekre is értelmezett módon az 
edzéselmélet ismereteinek integráló felhasználásával, tudományosan 
megalapozott nevelési-, oktatási-, edzésfolyamat-foglalkozás vezetésére, 
- a tantárgy integráló jellegét felhasználva tudjon életvezetési-, felkészülési 
tanácsokat adni a segítségét igénylők számára testkulturális környezetében, 
- gondolkodását jellemezze a tantárgyi tanulmányok hozzájárulásával is, egy 
globális szemléletű, egészség központú, racionális látásmód, 
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- tantárgyi felkészültsége alapján érezze felelősségét az egészséges testi-lelki 
fejlesztésben, 
- tudja tanítványait empatikus módon kezelni és irányítani a különböző 
versenyhelyzetekben, segíteni önmagukhoz mért versenyteljesítményük 
alakulását. 
 

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 

Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez.  

 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. 

 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 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 a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 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. 

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

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 
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életmódprogramok gyakorlati 
megvalósítására. 

 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 korszerű informatikai 
rendszereket, eszközöket. 

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben 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 és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra. 

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

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

   

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, 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. 

 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-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. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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A sporttudomány, és az edzéselmélet tudomány jellege. 
Az edzéselmélet helye a testnevelés- és sporttudomány rendszerében, történeti alakulása, a rekreáció rendszerében 
elhelyezve. 
A stresszhelyzet kialakulása, kialakítása és az alkalmazkodás folyamata, az élsport és a rekreációs megközelítés közötti 
különbségek. 
Az edzettség, terhelés és teljesítmény, kondicionális állapot fogalma, és összetevői. 
Az edzés jellemzői, terhelési összetevői, szerkezeti elemei. 
A fáradás szakaszai, fajtái, túledzés, határterhelés. 
Az edzésfolyamat pszichés meghatározottsága. Az edzettség kialakulásának hosszú távú folyamata. 
Edzéseszközök, edzést kiegészítő eljárások rendszere I. 
Edzéseszközök, edzést kiegészítő eljárások rendszere II. 
A negatív edzéseszközök rendszere a rekreációban. 
A személyiség testnevelés és sportvonatkozású képesség-készség komplexe I. 
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 II. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Egyes oktatott blokkokról gyors ismeret-ellenőrzése. 

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. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik.  
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan (2009) 

 Órai prezentációk, előadások pdf kivonata. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 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. 
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PERSPECTIVES. Aspetar Sport Medicine Journal.  

 Midgley AW,1 Bentley DJ, Luttikholt H, McNaughton LR, Millet GP. Challenging a Dogma of Exercise Physiology. Does an 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Csapatsportjátékok alapjai I./ kosárlabda Kódja: TE-SPRBN-SPJ-CSAK1 
TE-SPRBL-SPJ-CSAK1 

Tantárgy kreditértéke:  1 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Balogh Judit 

Oktató neve:  Boros Zoltán 

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: A hallgatók képesek legyenek a technikai elemek megfelelő bemutatásra, 
ismerjék meg a kosárlabdában alkalmazható gyakorlatokat, játékokat, alapvető 
sportági szabályokat. Továbbá, az oktatott technikai elemeket tartalmazó 
tananyaggal, a motoros képességek és a mozgáskultúra olyan szintre 
fejlesztése, mely alkalmassá teszi a hallgatót, a kosárlabda mérkőzésszerű 
alkalmazására. 
 

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, 

Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
szabályozás folyamatával.  
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működését. 

  

  

  

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 sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

  

  

  

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

  

  

  

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.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

(GY) 

 A kosárlabda alapelemei, játékok alkalmazása. 

 Alap technikai elemek gyakorlatban: alapállás, labdafogás, labdavezetés 

 Alap technikai elemek gyakorlatban: megállás, elindulás, sarkazás 

 Alapelemek technikai elemek gyakorlatban: Passzolás, fektetett dobás, dobás állóhelyből 

 Alapelemek technikai elemek gyakorlatban: védő alapállás, védő lábmunka, 1:1 elleni játék 

 Alapelemek taktikai elemek gyakorlatban: 2:2, 3:3 5:5 elleni játékok 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Gyakorlati bemutatás a szemeszter végén 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 13 órából kötelező részvétel: 10 óra 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 történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok 
teljesítése Gyakorlati bemutatás megfelelő technikai 
végrehajtásának minősége szerint 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

13 órából minimális részvétel: 10 óra, aláírás megtagadása 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Zsolnai Gy, 2013, Dobd A Kosárba! MKOSZ, Budapest 
Bácsalmási G., Bácsalmási L., 2005, Tanulj Meg Kosárlabdát Tanítani, OOK-Press Kft., Budapest 
Balogh J., 2014, Sportjátékok tanítása játékokon keresztül 
http://kosarsport.hu/coaching/szakma/edzok_publikacioi/45280/sportjatekok_tanitasa_jatekokon 
keresztul 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az interneten fellelhető kosárlabda mérkőzések, szakcikkek és videóanyagok. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Csapatsportjátékok alapjai I. / röplabda Kódja: TE-SPRBN-SPJ-CSAR1 
TE-SPRBL-SPJ-CSAR1 

Tantárgy kreditértéke:  1 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Jókay Zoltán 

Oktató neve:  Jókay Zoltán, Molnár István 

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: A hallgatók képesek legyenek a technikai elemek megfelelő bemutatásra, 
ismerjék meg a röplabdázásban alkalmazható gyakorlatokat, játékokat, 
alapvető sportági szabályokat. Továbbá, az oktatott technikai elemeket 
tartalmazó tananyaggal, a motoros képességek és a mozgáskultúra olyan szintre 
fejlesztése, mely alkalmassá teszi a hallgatót, a röplabdázás mérkőzésszerű 
alkalmazására. 
 

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, 

Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
szabályozás folyamatával.  
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működését. 

  

  

  

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 sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

  

  

  

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 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.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

(GY) 

 A röplabda alapelemei, játékok alkalmazása. 

 Alap technikai elemek gyakorlatban: kosárérintés 

 Alap technikai elemek gyakorlatban: alkarérintés 

 Alapelemek technikai elemek gyakorlatban: alsó és felső egyenes nyitás 

 Alapelemek technikai elemek gyakorlatban: bejátszás, feladás, 2:2 elleni játék 

 Alapelemek taktikai elemek gyakorlatban: 3:3, 6:6 elleni játékok 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Gyakorlati bemutatás és ZH megírása a szemeszter végén. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 6 órából kötelező részvétel: 4 óra 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 történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok 
teljesítése Gyakorlati bemutatás megfelelő technikai 
végrehajtásának minősége szerint 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

6 órából minimális részvétel: 4 óra 
Mérkőzés jegyzőkönyv bemutatása.  
Ezek elmulasztásának következménye: aláírás megtagadása 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

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 
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 Az interneten fellelhető röplabda mérkőzések, szakcikkek és videóanyagok. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Motoros képességek fejlesztése Kódja: TE-SPRBN-ATL-MKF 
TE-SPRBL-ATL-MKF 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.04.20 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Benczenleitner Ottó 

Oktató neve:  Dr. Benczenleitner Ottó, dr. Vágó Béla, Kun-Szabó Balázs 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és 
Szóbeli 

A tantárgy célja: Az atlétika kiterjedt mozgásanyagát és fizikai képesség követelményeit 

segítségül hívva, célja még a tantárgynak, hogy kialakítsa a hallgatókban 

motoros képességek fejlesztésének igényét és készségszintű ismeretét. 

Megismertetni a hallgatókkal a fizikai aktivitás egészség megőrzésben 

játszott szerepét. Elsajátíttatni a különböző kondicionális képességek 

(erő, gyorsaság, állóképesség) fejlesztésének fizikai fittség 

megőrzésében betöltött szerepét.  

Elméleti: a motoros képességek élettani alapjainak, fejleszthetőségének, 

mérési lehetőségeinek ismerete. A fizikai aktivitás egészség 

megőrzésben játszott szerepének tudományos alapú ismerete; a 

különböző kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésének 

fizikai fittség megőrzésében betöltött szerepének készségszintű ismerete; 

Gyakorlati: a megismert atlétikai versenyszámok alaptechnikáinak 

bemutatásával, a motoros képességtesztek minimum szintű 
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teljesítésével, a teljesítmény szintek elérésével, alapszintű gyakorlati 

ismeretek a motoros képességek mozgásban, teljesítményben történő 

alkalmazásáról.  

A leggyakrabban alkalmazott motoros fittségi próbák hatás 

mechanizmusának, élettani és edzéselméleti alapjainak, valamint 

adekvát alkalmazásuk és alkalmazhatóságuk kritériumainak elméleti és 

gyakorlati ismerete. 

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 testnevelés és sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését.  

  

  

  

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 szakterületi erőforrások 
felkutatására, bevonására és az 
azokkal történő gazdálkodásra. 

  

  

  

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

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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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Általános ismertetés a tantárgy mibenlétéről, a követelményekről. Általános ismeretek a  helyes 

futótechnika kialakításáról, futóiskolai gyakorlatok alkalmazási lehetőségeiről. 

A gyorsasági koordináció, a ritmus képesség és a futógyorsaság együttes kialakítása az atlétika vágtafutó 

számainak alkalmazásával. A felgyorsulási képesség kialakítása, fejlesztési módszereinek ismertetése. 

A ritmus képesség kialakításának lehetőségei az atlétikai gátfutó számok segítségével: Alacsony (50cm) 

gátak fölötti futás különböző lépésritmus alkalmazásával. 

Állóképesség fejlesztés az atlétika futószámaival: Az állóképesség fejlesztés módszerei. A folyamatos 

módszer ismertetése, szerepe, jelentősége az állóképesség fejlesztésében.  

A középtávfutó számok technikai és taktikai sajátságai. 

Ugróképesség fejlesztő gyakorlatok az el, - felugrás előkészítéséhez, kialakításához. A távolba ugrások 

alaptechnikájának ismertetése és oktatása. Elugró képesség fejlesztő szökdelő gyakorlatok páros lábon, 

váltott lábon, egy lábon végrehajtva. 

Az egyensúlyfejlesztés lehetőségei: koordinációs létra és „BOSU” labdás gyakorlatokkal. 

A magasba ugrások különböző technikáinak alkalmazása az ugróképesség és a mozgásérzékelés  

(kinesztézis) együttes kialakítására fejlesztésére.  

Sorozatugrások fajtái; sorozatelugrások – sorozatfelugrások (síkon, emelkedőn, lejtőn) 

El-, felugró képesség fejlesztő szökdelő gyakorlatok szerek, eszközök alkalmazásával (gát, pad, zsámoly, 

svédszekrény, ugrókötél...stb) 

Téri tájékozódó képesség kialakítása pördülettel végrehajtott dobótechnikák alkalmazásával (súlylökés, 

diszkosz-, kalapácsvetés). 

A ritmus képesség, téri tájékozódó képesség és a futógyorsaság együttes fejlesztése az atlétika váltófutó 

számainak alkalmazásával. 

Téri tájékozódó képesség, kinesztézis és ugróerő együttes kialakítása az atlétika különböző kiegészítő 

gyakorlataival (pl. lépcsős gyakorlatok) 

Erőfejlesztés; alapfogalmak; az erőfejlesztés módszerei,  

Súlyemelő alap gyakorlatok: szakítás, fekve nyomás, guggolás. Különböző izomcsoportok 

fejleszthetőségének lehetőségei, gyakorlatai. Egyéb szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok. 

Erőfejlesztés; az ún. „core”erőfejlesztés módszerei:  

TRX gyakorlatok, Kettlebell gyakorlatok stb. alkalmazási lehetőségei. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

60 m-es síkfutás végrehajtása szintidőre. (ffi 9 mp női 10 mp) 

1500 m-es síkfutás végrehajtása szintidőre. (ffi 5p 50 mp női 6p 50 mp) 

Helyből ötös ugrás váltott lábon végrehajtása távolság szintre.(ffi 12.50 m  női 10.50 m) 

Gát fölött szökdelés 8 gáton folyamatosan (ffi 84 női 76 cm) 

kislabda hajítás (min. ffi 45 m női 30 m) 

Kétkezes vetés fej fölött hátra távolság szintre. (min ffi 5kg 9.50 m női 3kg 8,50m) 

Erőfejlesztő mozgásellenőrzés: szakítás, guggolás, fekve nyomás, egy választott izomfejlesztő gyakorlat 

bemutatása elégséges szinten.  

Félévközi dolgozat teljesítése elégséges szintre. 

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) 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Órák rendszeres látogatása és aktív részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

  Bemutatások, írásos dolgozat. A gyakorlati jegy: az óravázlat, 
órai aktivitás és a dolgozat jegyéből tevődik össze. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Szalma L. (szerk.) (2010) Kondicionális képességfejlesztés – Tanszéki jegyzet  

Eckschmiedt S. (1996) – Általános erőfejlesztés, betekintés a testépítésbe, Bp. TF.  

Oros Ferenc (2005): Az atlétika versenyszámok technikája, FUTÁSOK és gyaloglás, Bp. TF. 

Koltai J. – Szécsényi J. (1998): Az atlétika versenyszámai DOBÁSOK, Bp. TF. 

Koltai J. – Szécsényi J. (1996): Az atlétika versenyszámai UGRÁSOK, Bp. TF. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Takács László (2004): ATLÉTIKA technika, oktatás, edzés, Bp. TF. 

Koltai J. – Oros Ferenc (2004): Az atlétika oktatása, Bp. TF. 

R. J. Shephard, P. O. Astrand (1993): Endurance in Sport, Encyclopaedia of Sports Medicine. 

Bogárdi István. (2014) A test izomzatának edzése, BOGGER KFT, Bp. 

Cseresznyés F. - Kertész T. (2013) SPORT Létra, OOK-Press Kft, Veszprém 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportpszichológia Kódja: TE-SPRBN-PSZ-SPSZ 
TE-SPRBL-PSZ-SPSZ 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 6. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:  Kovács Krisztina 

Előtanulmányi feltételek: Bevezetés a pszichológiába 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   A hallgatók sportpszichológiai műveltségéhez, illetve a szakma műveléséhez 
szükséges alapvető sportlélektani ismeretek bemutatása fogalmak, elméletek, 
irányzatok és technikák megismertetése. A sporttal kapcsolatos pszichés és 
mentális jelenségek alapfokú tanulmányozása érthetőbbé teszi a sportolói, 
edzői, sportszakemberi viselkedésformákat, ugyanakkor segítséget ad a 
sportteljesítménnyel kapcsolatos mentális kérdések, fejlesztési lehetőségek és 
elakadások megértéséhez és kezeléséhez. Segít mérlegelni sok, a 
sportpszichológia nevében megfogalmazott állítást. A sportszakmai 
tevékenységhez szorosan kapcsolódó, annak során felmerülő feladatok 
pszichológiai vonatkozásainak áttekintése. 

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 és érti az emberi 

erőforrások alkalmazásához 

szükséges gazdasági, 

szervezéstudományi, 

pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai 

törvényszerűségeket.  

  Ismeri a testkultúra és az 

egészségkultúra alapfogalmait, 

fejlesztésük eszközrendszereit, 

módszereit és eljárásait. 

  Tisztában van a sport, rekreáció 

szabályozási környezetével, a 

szabályozás folyamatával. 
   

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 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 

testnevelői, sportedzői, 

sportszervezői/rekreáció szervezői, 

vezetői és sportvezetői tevékenységek 

ellátására. 

 Képes sportszervezői, rekreáció 

szervezői, vezetői és 

sportvezetői tevékenységek 

ellátására. 

   Képes sportszervezői, rekreáció 

szervezői, vezetői és 

sportvezetői tevékenységek 

ellátására. 

  

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. 

 Rendelkezik az 

egészségkultúra, az 

életminőség, valamint a 

rekreáció korszerű 

(egészségtudatos) 

szemléletével, nézeteit szűkebb 

és tágabb társadalmi körben 

terjeszti. 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségek és a 

sport összefüggésben állnak, legjobb 

tudása szerint törekszik pozitívan 

 Személyes példamutatásával 

elősegíti környezete sportolással 

kapcsolatos pozitív 

szemléletmódjának alakítását. 
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befolyásolni ezeket az összefüggéseket. 

  

  

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, 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. 

 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. 

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sportpszichológia története és helye a pszichológiai és a sporttudományok rendszerében 
2. A sportpszichológia módszerei és eszköztára 
3. Arousal, stressz, szorongás a sportban 
4. Relaxációs és aktivizáló módszerek, pszichés önszabályozás, pszichoreguláció 
5. Figyelem és koncentráció 
6. Önbizalom, magabiztosság, én-hatékonyság 
7. Motivációs elméletek a sportban 
8. Csapatdinamika elemei 
9. A vezető – edzői kommunikáció, vezetési stílusok 
10. A sportháromszög dinamikája – utánpótlás sport sajátosságai I. 
11. A fiatal sportoló – utánpótlás sport sajátosságai II. 
12. Sérülés, kiégés, kilépés, burnout 
13. Esettanulmány 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás 
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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) 

 Óralátogatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a teljesítés 
hiányának következménye 

Minimum 75%-os órai részvétel kötelező. 
Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek 
teljesítésére a hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül 
meghatározásra a vizsgaidőszak első hetének végéig. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

Írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Gyömbér N., Kovács K.: Fejben dől el, Budapest: Noran Libro, 2012 

 Lénárt Á. (szerk): Téthelyzetben, OSEI Bp., 2002. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Gyömbér N., Kovács K., Ruzits É.: Gyereklélek sportcipőben, Budapest: Noran Libro, 2016 

 Jackson - Csíkszentmihályi: Sport és flow, 2001, Vince Kiadó 

 Baumann: Csapatpszichológia, 2006, Dialóg Campus 

 Budavári: Sportpszichológia, 2007, Medicina Kiadó 

 Kárpáti-Faludi: A sport pszichológiája, 2012, Oriold Kiadó 

 Weinberg, R. S., & Gould, D. (2015). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, IL: Human 
Kinetics. Williams: Applied Sport Psychology, 2009., McGraw-Hill 

 Dosil :The Sport Psychologist's Handbook, 2006, Wiley 

 Anshel: Doing Sport Psychology, 2002, Champaign, IL.: Human Kinetics 

 Beswick: Focused for soccer, 2010., Champaign, IL.: Human Kinetics 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Pedagógiai alapismeretek Kódja: TE-SPRBN-PMT-PAI 
TE-SPRBL-PMT-PAI 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 08. 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Budainé dr. Csepela Yvette 

Oktató neve:  Budainé dr. Csepela Yvette 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. 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 testkultúrális 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 azok alkalmazása a 
gyakorlatban. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a testnevelés és 
sport/rekreáció szervezeti és 

Ismeri a testkultúra és az egészségkultúra 
alapfogalmait, fejlesztésük 
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rugalmassága, formálhatósága) kapcsolatrendszerét, az emberi 
erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

eszközrendszereit, módszereit és 
eljárásait.  

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

 Ismeri a szakterületén alkalmazható 
konfliktuskezelési módokat, 
kommunikációs stratégiákat és 
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 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 

 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. 

  

  

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

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

 Igényes munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 

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

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

  

  

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, 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-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. 

  

  

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.  

 Zárthelyi dolgozat 

 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: 
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 

Óralátogatás; 
1 ZH sikeres megírása (50%+1 pont) 
Kiselőadás készítése PPT-vel az órán kiosztott témákból. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: az órák max. 20%  
 

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, 1 ZH (legalább 50% +1 pont) eredménnyel történő 
megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után) 
Kiselőadás készítése PPT-vel az órán kiosztott témákból. 
Leadási határidő 7. hét. 
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 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Pukánszky Béla – Németh András (1997): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 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 

 Németh András - Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó. Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Biokémia alapjai Kódja: TE-SPRBN-ESO-BIA 
TE-SPRBL-ESO-BIA 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  Dr. Szőts Gábor 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és 

Szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan ismeretek átadása, amelyek lehetővé teszik a biztos eligazodást az 
alapvető anyagcsere és izom működésbeli folyamatokban. Járuljon hozzá a 
később tanulandó tantárgyak elsajátításához (élettan, táplálkozástan). 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, 
rugalmassága, formálhatósága) 

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

Ismeri a testnevelés és sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
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működését.  

  

  

  

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 elsajátított szakmai, jogi, 
gazdasági, valamint szervezési és 
vezetési ismeretek hatékony 
gyakorlati alkalmazására. 

  

  

  

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 és 
az élet egészére kiterjedő 
tanulásra. 

  

  

  

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, a hiteles szakmai 
forrásokra támaszkodva tekinti át 
és elemzi a testkultúra, illetve az 
egészségkultúra kérdéseit, és a 
problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az anyacsere folyamatok biokémiai alapjai. ATP szerepe. 

2. Az anyagcseréről általában (lebontó, felépítő folyamatok általános jellemzése, kapcsolt reakciók elve) 

3. Az enzimek felépítés, működése, enzimgátlások, enzim kinetika. Nukleotidszerű anyagok (koenzimek:NAD, 
FAD, koenzim A, koenzim Q, ATP) 

4. A termokémia alapjai (energia fogalma, az élő szervezet energiagazdálkodása). A sejtplazma és a 
mitokondrium szerepe az anyagcserében. Transzportfolyamatok. 

5. A szénhidrátok és lebontásuk. Az anaerob szénhidrát. Energia mérlege, energiaprofil. 
6. Az aerob szénhidrát lebontásról, Szent-györgyi- Krebs - ciklus, terminális oxidáció energiamérleg, energiaprofil 

7. A szénhidrátok direkt oxidációja. A Pasteur-hatás. Cori ciklus. A szénhidrát anyagcserét befolyásoló tényezők. 

8. A zsírok és anyagcseréjük. (carnitin-ciklus, a zsírsavak béta-oxidációja.) A zsírsavak lebontásának energia 
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mérlege, a légzési hányados fogalma. 
9. A fehérjék anyagcseréje. Az aminosavak lebontásának lehetséges formái: a direkt és indirekt dezaminálás, 

transzaminálás. A gluko-és ketoplasztikus aminosavak, jelentőségük. A karbamid- ciklus 
10. Összefüggés az anyagcsere és a sportmozgások időtartama intenzitása között. A tápanyagok energia tartalma, 

különböző sportágak energia igénye. Az ATP és újra szintézisének lehetséges módjai. 
11. Az izomműködés biokémiája I. Az izom szerkezete, kémiai összetétele, struktúrája, működése. A miofibrillum 

fehérje komponensei, aktin, miozin, aktomiozin, tropomiozin, troponin, titin, nebulin, calmodulin. 
12. Az izomműködés biokémiája II. A kontrakció molekuláris alapjai, az izomszövet anyagcseréje. Az izom 

összehúzódás energetikai háttere. Az izommükődés energetikai szabályozása. Rosttípusok, A motoros egység. 
A testedzés hatása az izomrostokra. 

13. Beszámoló teszt, prezentáció, konzultáció. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

rendszeres óralátogatás, a kézzel írt, kidolgozott tételsor bemutatása, a ZH legalább elégséges (60%) megírása és a 
prezentáció bemutatása 

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) 

A ZH és a prezentációkra előreláthatólag a 13. héten kerül sor, de 
előtte két héttel kihirdetésre kerül. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a teljesítés 
hiányának következménye 

rendszeres óralátogatás, a kézzel írt, kidolgozott tételsor 
bemutatása és az évközi követelmények teljesítése.  

            Évközi zárthelyi és követelmény: az elérhető 36 pontból 
minimum 21 pont (1x pótolható).  
             Prezentáció: Tartalom: 5 pont (min. 3 pont), Előadás: 5 
pont (min.3 pont); Forma: 3 pont (min 2) 

Az évközi beszámolókból (ZH, prezentáció) így max. 49 
pont megszerzése lehetséges és min. 29 pont szükséges az 
elfogadáshoz, ami beleszámít az év végi vizsga 
eredményébe.  

           A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után! 
 

A megengedettnél több hiányzás esetén, és amennyiben a 
félév aláírás feltételei nem teljesülnek nincs lehetőség 
pótlásra. A ZH más időpontban való megírása és a prezentáció 
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teljesítése előzetes egyeztetés után kivételes esetben 
teljesíthető. 

 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 kollokvium, melynek érdemjegyébe beleszámítanak az évközi 
számonkérések is, fentebb és alább részletezve. 
A vizsgáról: Az év végi vizsga lehet szóban vagy írásban.  
A vizsgajegy három részből adódik össze: évközi ZH, prezentáció 
és az év végi vizsga.  

             Év végi vizsga: 51 pont (minimum: 3 x 10 pont a 3 x 17-ből) az A, 
B, C kérdéssorból kell húzni egyet-egyet, mindhárom kérdést 
legalább kettesre (10 pont) kell tudni az érvényes vizsgához.  
A végső vizsgajegy így a három ZH, a prezentáció és a vizsga 
eredményéből adódik.  
(minimum: 59 pont= 59%=elégséges).  Az értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Györe Ágota: Biokémia, TF egyetemi jegyzet 
Dr. Szőts Gábor (Szerk.): Biokémia, TF egyetemi jegyzet 
Az előadások anyaga 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Ádám, Faragó, Machovich, Mandl: Orvosi biokémia, Semmelweis Kiadó 
Dr. Nagy Mária: Mi a sejt? Mezőgazdasági Kiadó 
Poortmans J. R.: Principles of Exercise Biochemistry, Karger 
Hermann Heck:Energiestoffwechsel und medizinische Leistungdiagnostik,    Hofmann-Verlag Schorndorf 
Karlson P. Biokémia, Medicina Könyvkiadó, Budapest 

 Középiskolai kémia, biológia könyvek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportszociológia Kódja: TE-SPRBN-TTT-SPSZOC 
TE-SPRBL-TTT-SPSZOC 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  dr. Gál Andrea 

Oktató neve:  dr. Dóczi Tamás, dr. Gál Andrea 

Előtanulmányi feltételek: Szociológia 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy 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 a sport-és 

rekreációszervezői hivatás társadalmi meghatározóival. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
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rugalmassága, formálhatósága) rendszereit, valamint ezek felépítését, 
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 testnevelés és sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

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

 Ismeri a testnevelés és sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

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

 Ismeri a testnevelés és sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

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. 

  

  

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. 

 A testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja 
a szociokulturális környezethez, 
illetve a fogyatékkal élőkhöz 
tartozók emberi méltóságát és 
jogait. 

 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. 

 A testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja 
a szociokulturális környezethez, 
illetve a fogyatékkal élőkhöz 
tartozók emberi méltóságát és 
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jogait. 

  

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. 

Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett 
egészségről, és álláspontját 
modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti.  

 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. 

 Önállóan, a hiteles szakmai 
forrásokra támaszkodva tekinti át 
és elemzi a testkultúra, illetve az 
egészségkultúra kérdéseit, és a 
problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg. 

  

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 
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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) 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás az TVSZ előírása alapján. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat. 

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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Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Közgazdaságtani alapismeretek Kódja: TE-SPRBN-SDK-KAI 
TE-SPRBL-SDK-KAI 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.08. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Dr. Kendelényi-Gulyás Erika 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

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) 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

Rendelkezik a sporttudomány és 
a gazdaságtudomány alapvető, 
átfogó fogalmainak, 
elméleteinek, tényeinek, fejlődési 
jellegzetességeinek és 
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összefüggéseinek ismeretével a 
releváns társadalmi, gazdasági 
szereplőkre, funkciókra és 
folyamatokra, a társadalmi, g  

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Ismeri és érti az emberi 
erőforrások alkalmazásához 
szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket. 

  

  

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Sportszervezetet, vagy szervezeti 
egységét vezeti, működési 
folyamatait tervezi, irányítja, az 
erőforrásokkal gazdálkodik. 

   Képes a szakterületi erőforrások 
felkutatására, bevonására és az 
azokkal történő gazdálkodásra. 

  

  

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Elkötelezett a sportszervezetek 
hatékony és eredményes 
gazdasági működtetése 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. 

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

  

  

  

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. Piaci egyensúly, állami beavatkozás 
(adózás), termelői, fogyasztói többlet. 

3. A fogyasztói magatartás vizsgálata - Fogyasztói modellek, kardinális és ordinális elmélet, speciális 
közömbösségi görbék, a költségvetési egyenes és elmozdulásai, az optimális pont meghatározása. 

4. Termelői oldal vizsgálata I: Termelés, technológia, vállalatok célja és környezete, termelési függvény, 
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profitfüggvény. 
5. 1. zárthelyi dolgozat 
6. Különböző piacszerkezetek: monopólium, oligopólium, monopolisztikus verseny. 

A vállalatok költségei és költségfüggvények, egyéni kínálati függvény, piaci kínálati függvény rövid és hosszú 
távon.  

7. Makroökonómiai alapfogalmak és a nemzetgazdaság teljesítményének mérése, számbavételi problémák. A 
makrogazdasági szereplők közötti jövedelemáramlás négyszektoros modellben. 

8. Reálfolyamatok: A munkapiac, kereslet, kínálat, egyensúlytalansági helyzetek, a munkanélküliség különböző 
értelmezései, főbb mutatói. Termékpiac. 

9. Nominális folyamatok: A pénz- és tőkepiac, bankrendszer működése. Infláció. 
10. 2. zárthelyi dolgozat 
11. Az állam gazdaságszervező funkciója. Költségvetési-és monetáris politika, növekedési politika. 
12. Összefoglalás 

  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való részvétel. 
Két zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése, továbbá a kiadott félévközi feladatok határidőre történő benyújtása a 
szorgalmi időszak alatt.  

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) 

1. A két zárthelyi dolgozat sikeres teljesítésem, amelyek várható 
időpontjai: 
 5. hét;  
 10. hét. 

2. A kiadott félévközi feladatok határidőre történő benyújtása a 
szorgalmi időszak alatt. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a félévközi követelmények teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kendelényi-Gulyás Erika, Csurilla Gergely (2018): Közgazdaságtan alapjai. Oktatási segédanyag 
  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Mankiw, N. Gregory (2011): A közgazdaságtan alapjai. Budapest: Osiris Kiadó 
Tim Harforf (2006): Leleplezett gazdaság. HVG könyvek 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:  Élettan II. Kódja: TE-SPRBN-ESO-ELT2 
TE-SPRBL-ESO-ELT2 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.21. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Osváth Péter 

Oktató neve:  dr. Uvacsek Martina 

Előtanulmányi feltételek: Élettan I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

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) 

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

Ismeri az egészséges emberi 
szervezet alapvető testi, lelki 
működését és a helytelen 
életmódból fakadó 
egészségkárosító tényezőket.  
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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 egészségtudatos 
életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs 
és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára 
a családokban és társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-
oktatási intézményekbe 

  

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, 
az életminőség, valamint a 
rekreáció korszerű 
(egészségtudatos) szemléletével, 
nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

  

  

  

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, a hiteles szakmai 
forrásokra támaszkodva tekinti át 
és elemzi a testkultúra, illetve az 
egészségkultúra kérdéseit, és a 
problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

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

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Az aerob rendszer: a légzőrendszer jelentősége és felépítése A légzés mechanikája, gázcsere A légzés 
szabályozása, légzésfunkciók fizikai terhelés alatt, a rendszeres edzés hatása a légzésre A vér jelentősége, 
összetétele, alakos elemek Vérplazma, vércsoportok, véralvadás, a vér pH szabályozása A szív működése, 
a szívizom specifikus tulajdonságai. Szívciklus, perctérfogat. A szív működésének szabályozása.  Edzett 
szív A vérkeringés jelentősége, vérkörök. Az artériás keringés: vérnyomás és meghatározó tényezői. A 
kapilláris és vénás keringés.  A vérkeringés szabályozása, keringés a terhelés alatt. Az anyagcsere fogalma, 
emésztés és felszívódás. Az emésztés, felszívódás sportélettani kérdései A köztianyagcsere. Az 
energiaforgalom általános kérdései: alapanyagcsere, égéshő. A napi energiaforgalom: a táplálkozás 
mennyiségi és minőségi kérdései A szervezet folyadékháztartása. A vesék működése Az edzéssel 
kapcsolatos jelenségek. A sportmozgások felosztása, erőteljességi övezetek. A kondicionális állapot 
meghatározása. Doppingkérdés. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A órákon való aktív részvétel, és egy zh 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) 

 Évközi zh megírása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Egy zh 50% feletti eredménnyel való megírása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Dr. Osváth Péter Sportélettan sportegészségtan 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. 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:  Funkcionális anatómia  Kódja: TE-SPRBN-ESO-FUA 
TE-SPRBL-ESO-FUA 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.13. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC Sport-, és Rekreációszervezés 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Prókai András 

Oktató neve: Dr. Faludi Judit 

Előtanulmányi feltételek: - 

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: 
 

 Olyan funkcionális izomtani ismeretek átadása a képzésben résztvevő 
hallgatóknak, aminek birtokában képesek lesznek a különböző rekreációs 
mozgásformák tudatos megtervezésére és kiviteleztetésére. Ismertetésre 
kerülnek az egyes ízületek ,ezek mozgáslehetőségei valamint a mozgásokat 
létrehozó izmok. 

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 

Átlátja a rekreáció általános 

folyamatait, rendszereit, 

valamint ezek működését. 

Ismeri az életkorhoz, a nemhez 
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pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 

törvényszerűségeket, valamint az 

alapvető sporttudományi, gazdasági, 

vezetéselméleti, szerv 

és az egészségi állapothoz 

igazított rendszeres fizikai 

aktivitás emberi szervezetre 

gyakorolt, tudományosan 

bizonyított hatásait.  

  

  

  

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 egészségfejlesztő, 

életmódprogramok tervezésére, 

valamint gyakorlati 

megvalósítására. 

  

  

  

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 az adott munkakör, 

munkaszervezet, sportszervezet 

tágabb gazdasági, társadalmi 

környezetének változásai iránt, 

törekszik a változások 

követésére és megértésére. 

  

  

  

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. 

A sport- és az egészségkultúra, 

valamint az életminőség 

fejlesztése terén szerzett magas 

szintű tudását az emberek 

életminősének javítására 

szenteli.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Az Articulatio sternoclavicularis felépítése, mozgásait létrehozó izmok.  
2. Az Articulatio acromioclavicularis felépítése mozgásait létrehozó izmok. izmok II.  
3. Az Articulatio humeri felépítése, mozgásait létrehozó izmok. 
4.  Az Articulatio cubiti felépítése, mozgásait létrehozó izmok. 
5. Az alkarcsontok kapcsolódásai és mozgató izmai  
6. Az Articulatio radiocarpea felépítése, mozgásait létrehozó izmok. 
7. Az emberi kéz felépítése. 
8. Az alsó végtag függesztő övének felépítése. 
9. Az Articulatio coxae felépítése, mozgásait létrehozó izmok. 
10. Az Articulatio genus felépítése, mozgásait létrehozó izmok. 
11. Az Articulatio talocruralis  felépítése, mozgásait létrehozó izmok. Az emberi láb szerkezete 
12. A gerincoszlop szerkezete, a törzs mozgásait létrehozó izmok. 
13. A mellkas szerkezete, a légzésben résztvevő izmok. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való megjelenés a TVSZ-ben foglaltak szerint, aláírás megszerzése, a vizsgaidőszakban írásbeli kollokvium 

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 órákon való megjelenés a TVSZ-ben foglaltak szerint, aláírás 
megszerzése, a vizsgaidőszakban írásbeli kollokvium 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a teljesítés 
hiányának következménye 

 Az órákon való megjelenés a tanulmányi és vizsgaszabályzatban 
foglaltak szerint. A megengedettnél több hiányzás az aláírás 
megtagadását fonja maga után  

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú skálán történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Dr. Donáth Tibor: Anatómia-élettan, Medicina, Budapest, 2013 
Dr. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II., Plantin-Print BT, Budapest, 2012 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Mándi Barnabás: Anatómia-élettan, Medicina, Budapest, 2012 
www.visiblebody.com 
www.muscleandmotion.com 
 

 

 

http://www.visiblebody.com/
http://www.muscleandmotion.com/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Divat és extrémsportok alapjai Kódja: TE-SPRBN-RRC-DEA 
TE-SPRBL-RRC-DEA 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 04. 17. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Dosek Ágoston 

Oktató neve:  Várhegyi Attila 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 . 

A tantárgy célja: A tárgy célja, hogy a hallgatók alapszinten megismerkedhessenek hazánkban 
kevésbe ismert, elterjedt rekreációs mozgásformákkal, sportokkal. 

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 testkultúra és az 

egészségkultúra alapfogalmait, 

fejlesztésük eszközrendszereit, 

módszereit és eljárásait.  

  Tisztában van a sport, rekreáció 

szabályozási környezetével, a 
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szabályozás folyamatával. 

  Ismeri a rekreációszervezéshez 

szükséges alapvető 

sporttudományi, vezetéselméleti, 

szervezéstudományi ismereteket és 

módszereket. 
  Rendelkezik az emberi magatartás 

befolyásolásához szükséges 

kommunikációs és szociális 

készségekkel, valamint pedagógiai 

ismeretekkel. 
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 egészségtudatos életmód 

tervezésére, az 

egészségfejlesztésre, a rekreációs 

és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, feltételeinek 

megteremtésére és korrekciójára a 

családokban és társadalmi, 

egészségügyi, szociális, nevelési-

oktatási intézményekbe 

  Képes a szakterületi erőforrások 

felkutatására, bevonására és az 

azokkal történő gazdálkodásra. 
  

  

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 az egészség- és 

életmódkultúrát megalapozó és 

fejlesztő rekreációt, illetve 

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

 Tiszteletben tartja az emberi 

méltóságot és jogokat a 

testkulturális területen végzett 

munkája során, különös tekintettel 

a saját szakterületén előforduló 

esetekre. 

  Nyitott szakmája átfogó 

gondolkodásmódjának és 

gyakorlati működése alapvető 

jellemzőinek hiteles közvetítésére, 

átadására. 
   

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Jelenlét a gyakorlati órákon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  

Vizsgára bocsátás feltétele:  

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 feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 
vonja maga után 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 A gyakorlati követelmények teljesítése. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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AJÁNLOTT IRODALOM 

A félév során a foglalkozásokon elhangzó és felmerülő szakirodalmak, cikkek és szakmai könyvek. 
 

1. Steve Long: A sziklamászás kézikönyve - A biztonságos és izgalmas sziklamászás átfogó útmutatója (Scolar Kiadó, 
2008) 

2. Joe Tomlinson: Most kiderül milyenek az extrém sportok (2008) 
3. Joe Tomlinson: Extrém sportok (Elektra Kiadóház, 2015) 
4. A búvárkodás kézikönyve - Útmutató a biztonságos, mégis izgalmas könnyűbúvárkodáshoz John Bantin (Scolar 

Kiadó, 2008) 
5. IPARI ALPINTECHNIKA 

Zuhanás veszélyével járó tevékenységek során alkalmazandó egyéni védelmi endszerek technikája 2013 
(http://www.ommf.gov.hu/nyomtatvanyok/MV.kiadv.alpintechnika.pdf) 

6. Gödrösi Ádám: Street workout mindenkinek (Jaffa Kiadó, 2016) 
7. Örsi Julianna: A hagyományőrzés útján 2012 
8. Németh Zoltán, Kovács-Kövi Dávid, Varga Réka Dóra: Lovasíjász hagyományőrzés (Mezőgazda Kiadó, 2010) 

 

 

http://www.ommf.gov.hu/nyomtatvanyok/MV.kiadv.alpintechnika.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Jeges tábor (korcsolya) Kódja: TE-SPRBN-RRC-JGT 
TE-SPRBL-RRC-JGT 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.13 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Irmai István 

Oktató neve:  Prof. Dr. Géczi Gábor, Dr. Kendelényi-Gulyás Erika 

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:  A hallgatók részére olyan holisztikus elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, 
amelyek segítségével a jeges sportágakról megfelelő ismeretekkel 
rendelkezzenek. 
 

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

 Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait. 

  

  

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 sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

 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 sportszervezeteknél, 
önkormányzatoknál, rekreációs 
intézményeknél, rendezvényszervezéssel 
foglalkozó szervezeteknél szervezői és 
vezetői feladatok ellátására. 

  

  

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

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

 Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra. 

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

 Szociális, pedagógiai és szakterületi 
ismeretei révén eredményesen 
alakíthatja az általa foglalkoztatottak 
egészségszemléletét. 

  

  

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. 

Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Elkötelezett és igényes munkavégzésével 
hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és 
az egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Jéghezszoktatás 

 Állóhelyben végzett gyakorlatok a jégen 

 Elindulások és megállások 

 Fordulások, irányváltások 

 Játékok a jégen 

 Jégkorong 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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- 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dr. Géczi Gábor (2012): Hokimágia DVD I-II. 
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Sportszervező szakirány 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Közgazdaság I. Kódja: TE-SPRBN-SDK-KOZ1 
TE-SPRBL-SDK-KOZ1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Dr. Kendelényi- Gulyás Erika 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az egyes gazdasági szereplők magatartásának törvényszerűségeit leíró 
közgazdaságtani alapmodellek megismertetése annak érdekében, hogy a 
megszerzendő gazdasági alapműveltségük birtokában a hallgatók követni tudják 
azt a logikát, gondolkodásmódot, amely a közgazdászok sajátja, és amely a 
funkcionális tárgyak feldolgozásában és a gyakorlati problémák megoldásában 
megfelelő hátteret, elvi alapot nyújt számukra. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

Rendelkezik a sporttudomány és a 
gazdaságtudomány alapvető, átfogó 
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rugalmassága, formálhatósága) fogalmainak, elméleteinek, 
tényeinek, fejlődési 
jellegzetességeinek és 
összefüggéseinek ismeretével a 
releváns társadalmi, gazdasági 
szereplőkre, funkciókra és 
folyamatokra, a társadalmi, g  

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

 Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett 
társadalmi, gazdasági szereplők 
viselkedését meghatározó külső és 
belső környezeti tényezőkkel, a 
társadalmi, gazdasági viselkedés, 
döntések információs és  

  

  

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

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

 Elkötelezett a sportszervezetek 
hatékony és eredményes gazdasági 
működtetése 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. 

Feladatait általános felügyelet 
mellett, önállóan végzi és szervezi.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. 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. 1. zárthelyi dolgozat 
6. Termelői oldal vizsgálata I: Termelés, technológia, vállalatok célja és környezete, termelési függvény, profitfüggvény. 
7. Termelői oldal vizsgálata II: A vállalatok költségei és költségfüggvények, egyéni kínálati függvény, piaci kínálati 

függvény rövid és hosszú távon tökéletes verseny esetén. 
8. Piaci egyensúly tökéletes verseny esetén, állami beavatkozás (adózás), termelői, fogyasztói többlet, 

holtteherveszteség. 
9. Különböző piacszerkezetek: monopólium, oligopólium, monopolisztikus verseny. 
10. 2. zárthelyi dolgozat 
11. A tényezőpiacok I: Munkapiac, munkakereslet és –kínálat alakulása, keresleti és kínálati függvények levezetése. A 

tőkebefektetések értékelése, vagyonértékelés 
12. Piaci kudarcok: externáliák és azok internalizálása, közjavak 

13. Összefoglalás, elővizsga 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való részvétel. 
Két zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése és a kiadott félévközi feladatok határidőre történő 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 órákon való részvétel. 
Két zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése és a kiadott félévközi 
feladatok határidőre történő teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, és a félévközi követelmények teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

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 
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 Farkasné Fekete Mária, Molnár József (2007): KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA 
  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Heyne, Paul - Boettke, Peter – Prychitko, David (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai. Budapest: Nemzeti 
Tankönyvkiadó 
Mankiw, N. Gregory (2011): A közgazdaságtan alapjai. Budapest: Osiris Kiadó 
Heyne, Paul - Boettke, Peter – Prychitko, David (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai. Budapest: Nemzeti 
Tankönyvkiadó 
Mankiw, N. Gregory (2011): A közgazdaságtan alapjai. Budapest: Osiris Kiadó 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Elméleti menedzsment MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Pénzügytan  Kódja: TE-SPRBN-SMD-PNZ 
TE-SPRBL-SMD-PNZ 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve:  Dr. Sisa Krisztina 

Előtanulmányi feltételek: -  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  Megismertetni a hallgatók a pénzügyi alapismeretekkel. A pénzügyi rendszer 
működésével. A szervezetek pénzügyi feladataival.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

A sportszervezetek működéséhez, 
működtetéséhez szükséges 
gazdasági, vezetéselméleti, és 
szervezéstudományi ismeretekkel 
rendelkezik.  
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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 

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
szabályozás folyamatával. 

  

  

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 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 a szakterületi erőforrások 
felkutatására, bevonására és az 
azokkal történő gazdálkodásra. 

  

  

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. 

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

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

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint 
másokkal, más szervezetekkel 
együttműködve oldja meg. 

  

  

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. 

Feladatait általános felügyelet 
mellett, önállóan végzi és szervezi.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

 6-Tudatosan képviseli azon 
módszereket, amelyekkel szakterületén 

 Felelősséget vállal a munkával és 
magatartásával kapcsolatos 
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dolgozik, és elfogadja más tudományágak 
módszertani sajátosságait. 

szakmai, jogi, etikai normák és 
szabályok betartása terén. 

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
Pénz kialakulása, fejlődése 
Bankrendszer és annak működése 
Árszínvonal, Infláció 
Devizagazdálkodás 
Központi költségvetés működése 
Adórendszer 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Részvétel az órákon a TVSZ szerint.  

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) 

 Írásbeli házi dolgozat, gyakorlati követelmények teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 szóbeli vagy írásbeli  

KÖTELEZŐ IRODALOM 



167 

 

Solt Katalin: Pénzügytan Győr, Universitas Kht 2007 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Bánfi Tamás (szerk.): Pénzügytan, Egyetemi tankönyv, BCE – Pénzügytan tanszék tanszék Kft., Budapest, 2009. 

Pálinkó Éva – Szabó Márta: Vállalati pénzügyek. Typotex Kiadó, 2006 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Protokoll és viselkedéskultúra Kódja: TE-SPRBN-TTT-PVI 
TE-SPRBL-TTT-PVI 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 08. 15. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Farkas Péter 

Oktató neve:  Dr. Farkas Péter 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja olyan elméleti és gyakorlati ismereteket adni a 
hallgatóknak, amelyek megfelelnek a harmadik évezred kihívásainak a 
viselkedéskultúra és a protokoll területén, alkalmasak azok formai és 
tartalmi kezelésére, megoldásra. 
 

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, 

Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és kapcsolat-
rendszerével, az érintett társadalmi, 
gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti 
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szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és   

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

 Ismeri az emberi erőforrások testkultúra 
területén történő alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket. 

  

  

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. 

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

  

  

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

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

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

 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 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. 

  

  

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. 

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

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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 Bevezetés, általános élethelyzetek 

 Illem, etikett, protokoll, etika 

 Normagyűjtemények: törvény, erkölcsi elvárás, konvenciógyűjtemény 

 Az öltözködés és a telefonálás kapcsán megfogalmazható viselkedési követelmények   

 A hivatalos megjelenés követelményei 

 Megjelenés és viselkedés sporteseményeken 

 A hivatalos ceremóniák 

 Sportceremóniák 

 Eltérő kultúrák hagyományai 

 Diplomáciai szintű ceremóniák 

 Étkezéssel egybekötött hivatalos ceremóniák 

 Összefoglalás 

 ZH 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli vizsga, az órákon való tevékeny részvétel, ZH sikeres megírása. 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 13. héten az oktató által meghatározott módon. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a TVSZ 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) 

 Szóbeli vagy írásbeli vizsga, az oktató által meghatározott módon. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Ottlik Károly (2004),  Protokoll – Viselkedéskultúra,  Panoráma-Medicina, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Görög Ibolya (2008), Viselkedéskultúra (...és egy kis protokoll), Görög Ibolya, Budapest 
Görög Ibolya (2000), Protokoll az életem, Athenaeum, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Téli sportok tábor Kódja: TE-SPRBN-RRC-TST 
TE-SPRBL-RRC-TST 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 04. 17. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Dosek Ágoston 

Oktató neve:  Várhegyi Attila 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 - 

A tantárgy célja: A hallgatókkal különböző kiegészítő, télen űzhető rekreatív hatással bíró 
mozgásformák és sportok megismertetése.  
A sportszervezők lehetőségei és feladatai a téli sportok területén, a vonatkozó 
turizmus tendenciák reális értékelése, fenntarthatósági szempontok alkalmazása. 

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 testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait.  

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

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
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folyamatával. szabályozás folyamatával. 

  Ismeri a rekreációszervezéshez 
szükséges alapvető sporttudományi, 
vezetéselméleti, szervezéstudományi 
ismereteket és módszereket. 

  Rendelkezik az emberi magatartás 
befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális 
készségekkel, valamint pedagógiai 
ismeretekkel. 

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 egészségtudatos életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, 
a rekreációs és mentálhigiénés 
kultúra kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára a 
családokban és társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-
oktatási intézményekbe 

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

 képes a csoportok, közösségek 
számára olyan pedagógiai helyzeteket 
teremteni, amelyek biztosítják a 
csoport közösséggé fejlődését és 
egészséges működését. 

   Képes a szaktárgyában rejlő 
személyiségfejlesztési lehetőségeket 
kihasználni, a tanulók önálló 
ismeretszerzését támogatni a 
végzettségének megfelelő korosztály 
és a felnőttoktatás keretében is. 

  

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 az egészség- és 
életmódkultúrát megalapozó és 
fejlesztő rekreációt, illetve 
életminőséget. 

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

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

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

  

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

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

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

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Jelenlét a gyakorlati foglalkozásokon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  

Vizsgára bocsátás feltétele:  

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző dolgozatok és 
gyakorlati követelmények teljesítése) 

 aláírás megszerzése, a táborban való aktív részvétel 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a teljesítés 
hiányának következménye 

 óralátogatás, a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 
vonja maga után 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 A gyakorlati követelmények teljesítése. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Naia Bray-Moffatt Korcsolyaiskola 

2. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Gallovits-Honfi-Szeles-Kovacs-Sport_A-tol_Z-
ig/ch06.html 

3. http://www.curling.hu/ 

4. Peters Alice - Szijj Zoltán Előbb a szárazon, azután a jégen - A korcsolyázás alapjai 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Gallovits-Honfi-Szeles-Kovacs-Sport_A-tol_Z-ig/ch06.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Gallovits-Honfi-Szeles-Kovacs-Sport_A-tol_Z-ig/ch06.html
http://www.curling.hu/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szakmai gyakorlat I. Kódja:  TE-SPRBN-SMD-SZGY1 
TE-SPRBL-SMD-SZGY1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Perényi Szilvia 

Oktató neve: Dr. Perényi Szilvia 

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 szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók elmélyítsék gyakorlati tudásukat, 
személyesen is megismerkedjenek a sport gyakorlati szereplőivel, feladataival és 
szervezeteivel; valamint az elméleti tudásanyag alkalmazásának lehetőségeiről 
szerezzenek benyomásokat. Célja továbbá, hogy a hallgató és a 
fogadószervezetek között olyan együttműködésre adjon lehetőséget, mely 
mindkét fél számára egyaránt értékes és hasznos tapasztalatot jelent. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a testnevelés és 
sport/rekreáció szervezeti és 

A sportszervezetek működéséhez, 
működtetéséhez szükséges gazdasági, 
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rugalmassága, formálhatósága) kapcsolatrendszerét, az emberi 
erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

vezetéselméleti, és szervezéstudományi 
ismeretekkel rendelkezik.  

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

 Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és kapcsolat-
rendszerével, az érintett társadalmi, 
gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti 
tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és  

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

 Ismeri az alapvető sporttudományi, 
sportgazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi és 
projektmenedzsment módszereket, 
elméleteket és gyakorlatokat. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet 
a mikro-és makroökonómia 

 Rendelkezik a sporttudomány és a 
gazdaságtudomány alapvető, átfogó 
fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, 
fejlődési jellegzetességeinek és 
összefüggéseinek ismeretével a releváns 
társadalmi, gazdasági szereplőkre, 
funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, 
g 

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. 

 Sportszervezetben szervezői 
tevékenységet tervez, szervez, irányít és 
ellenőriz. 

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

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

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 

 Képes tudását folyamatosan és önállóan 
fejleszteni. 
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gazdálkodásra. 

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. 

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

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

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

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

 Kötelességének tartja a szakterület 
szerint releváns, kapcsolódó más 
szakpolitikák, jogszabályok követését, 
alkalmazását, illetve betartását. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

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

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

Feladatait általános felügyelet mellett, 
önállóan végzi és szervezi.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

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

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

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

 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 hallgatók gyakorlatuk során szakmailag hasznos feladatok elvégzésére kapjanak lehetőséget a magyar sport 
különböző szervezeteinél; nyerjenek betekintést a fogadó szervezet működésébe és napi feladataiba; ismerkedjenek 
meg a sportban előforduló különböző feladat- és szerepkörökkel. Szerezzenek benyomásokat mind a versenysport, 
mind a szabadidősport területén, tapasztalják meg a különböző célcsoporti szerepeket. Ennek biztosítása érdekében a 
hallgatók szabadidősport versenyen indulóként, versenysportrendezvényen szurkolóként vesznek részt, és 
megismerkedhetnek az önkéntesség szerepkörével is. További cél, hogy a szakmai gyakorlat keretein belül a hallgatók 
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megismerkedhessenek a tudományos ismeretátadás rendszerével - látogassanak el sporttal kapcsolatos konferenciákra, 
kapcsolódjanak be szakmai hálózatok vérkeringésébe és olvassanak szakmai kiadványokat. A szakmai gyakorlat 
teljesítése során szerzett tapasztalataikat és tudásukat hasznosíthassák szakdolgozati témájuk kiválasztásánál és 
megírásánál, valamint záróvizsgájukra való felkészülésükben. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A gyakorlat rész-teljesi óra száma az adott félévben 60 óra, melyet 5 különböző bekapcsolódási forma mindegyikének 
teljesítéséből teljesíteni, melyek a következők: 1) Gyakorlati bekapcsolódás -32 óra, 2) Tudományos társasági tagság és 
konferencialátogatás – 8 óra; 3 Önkéntesség – 8 óra; 4) Részvétel szabadidősport rendezvényen – 8 óra; 5) Részvétel 
sporteseményen nézőként/szurkolóként – 8 óra. 
A teljesítéshez három kontakt órán való részvétel kötelező. 

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) 

A gyakorlat teljesítésének feltétele három kontaktórán való részvétel, ami 
a hallgató érdemjegyébe is beszámít. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az öt különböző  gyakorlati forma teljesítésének igazolása a 
meghatározott dokumentumok határidőre történő feltöltésével. 
Gyakorlati bekapcsolódás befogadó nyilatkozat (honlapról letölthető), 
értékelő lap (honlapról letölthető), szervezeti profil leírása (2 oldal), 
összefoglaló dolgozat (6 oldal),  
Tudományos társasági tagság és konferencialátogatás tagsági igazolás, 
konferencia program, összefoglaló dolgozat, fénykép.  
Önkéntesség összefoglaló dolgozat (4 oldal), igazolás (honlapról letölthető), 
fénykép.  
Részvétel szabadidősport rendezvényen összefoglaló beszámoló (2 
oldal), rajtszám vagy nevezési dokumentum, fénykép,  
Részvétel sporteseményen nézőként/szurkolóként belépő jegy vagy 
nyilatkozat ingyenességről, összefoglaló beszámoló (2 oldal), fénykép. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Beszámolók formai követelményeknek megfelelő elkészítése és 
határidőre történő feltöltése elektronikus formában. 1) Gyakorlati 
bekapcsolódás -60%, 2) Tudományos társasági tagság és 
konferencialátogatás – 10%; 3 Önkéntesség – 10%; 4) Részvétel 
szabadidősport rendezvényen – 10%; 5) Részvétel sporteseményen 
nézőként/szurkolóként – 10%. 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Sportszervezetek honlapjai. Sportrendezvények honlapjai. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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4. félév 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Szaknyelv Kódja: TE-STBN-LEK-SZNY2 
TE-STBL-LEK-SZNY2 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. március 26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportszaknyelvi Lektorátus - LEK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Angol 

Tantárgyfelelős neve:  Nemerkényiné  Hidegkuti Krisztina 

Oktató neve:  Nemerkényiné  Hidegkuti  Krisztina, Nagy Katalin, Mike LeszkaI 

Előtanulmányi feltételek: - 

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

Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait. 
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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 

  

  

  

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

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

 Sportszervezetben szervezői 
tevékenységet tervez, szervez, irányít 
és ellenőriz. 

 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. 

 

  

  

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. 

  

  

  

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.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Introduction to Studies 

2. Sports in general I. 

3. Sports in general II. 

4. TE I.  

5. Basic Anatomy, Physiology and the Human Body I. 

6. Basic Anatomy, Physiology and the Humn Body II. 

7.  TEST II. 

7. Health, Fitness and Injuries I. 

8. Health, Fitness and Injuries II. 

8. TEST III.  

9. Nutrition I. 

10. Nutrition II. 

11. TEST IV. 

12. Exercises 

13. Exercises 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   

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. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, 5 fokozatú érdemjeggyel  

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 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:  Küzdősportok Kódja: TE-SPRBN-KUZ-KUZ 
TE-SPRBL-KUZ-KUZ 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.16. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Dr. Németh Endre, Horváth Tamás,  Farkas Gábor, Takács Ferenc, Patócs Ákos, 
Csákvári László                    

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy keretein belül a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülnek a birkózás, a 
vívás, a judo és a karate alapjaival, a küzdőjátékok változatos és érdekes 
alapelemeivel. Megismerésük segít a baleset megelőzés valamint a helyes 
önvédelmi magatartás kialakításában. A küzdősport játékokat főleg sportköri 
foglalkozások sporttáborozásokon, de a mindennapi életben is sikerrel 
használhatjuk.  

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 

Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával.  
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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 testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait. 

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

 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő 
funkcióját (nemek, károsodottak, 
fogyatékkal élők, kisebbségek, 
hátrányos helyzetűek, migránsok, 
bűnelkövetők, szenvedélybetegek 
stb.). 

 

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 sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

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

 Képes a szakterületi erőforrások 
felkutatására, bevonására és az azokkal 
történő gazdálkodásra. 

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben 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 az 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 

 A testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja a 
szociokulturális környezethez, illetve a 
fogyatékkal élőkhöz tartozók emberi 
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szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

méltóságát és jogait. 

   Igényes munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 

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

 

   

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Páros és csoportos küzdőjátékok. 
2. Grundbirkózás (technikák: páros csukló és hónalj-csukló fogásból). A grundbirkózás szabályai, története. 
3. Grundbirkózás (technikák: páros hónalj és keresztfogásból). 
4. A budo sportokról és harci művészetekről (DVD film megtekintése). A judo helye a budo rendszerében, történet, 

versenyszabályok. 
5. Eséstechnikák (UKEMI) 
6. A judo mozgásrendszere, dobástecnikák (Nagewaza) és földharctechnikák (Newaza) 
7. A vívás történeti kialakulása, hazai és nemzetközi története. 
8. A láb-, és kéztechnika oktatásának technikai és pedagógiai szempontjai. 
9. A csoportos foglalkozás sajátosságai, vívóakciók logikai rendszere, akciók egymásra épülése. Alapvető küzdelmi 

és verseny lebonyolítási szabályok. 
10. Karate története, helye a BUDO sportok között, versenyszabályok. 
11. Páros küzdőjátékok, karate alaptechnikái: állások, egyenes ütés, egyenes rúgás, fej és törzs védése. 
12. Kata tanulása: kihon kata gedan. 
13. ZH megírása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Nappali munkarendben hiányzás megengedett mértéke: max. 
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20%, levelező munkarendben: max. 25%  

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.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az óralátogatás TVSZ-ban előírt feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli dolgozat, ZH 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 
2. Plavecz T-Bíró N. (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 
3. Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 
4. Dr.Barna T. (2006) Játék a birkózás  TF Kiadó 225p 
5. Fodor-Szepesi-Németh-Bognár-Horváth-Barna: A Küzdősportok alapjai. TF jegyzet, Budapest, 2009, 78p.  

AJÁNLOTT IRODALOM 

1.  Dr. Barna Tibor (1989) Birkózás. Jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp. 198 p. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Csapatsportjátékok alapjai II. / kézilabda Kódja: TE-SPRBN-SPJ-CSAK2 
TE-SPRBL-SPJ-CSAK2 

Tantárgy kreditértéke:  1 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.10. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Dr. Ökrös Csaba, Zsembery Tamásné Simics Judit 

Előtanulmányi feltételek: - 

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:  A hallgatók megismertetetése a kézilabdázás alap mozgásanyagával, mely 
a sportág elméleti és gyakorlati tartalmára épül. A támadó és védő 
technikai elemek alkalmazás szintű elsajátítása, változó erősségű 
ellenféllel szembeni eredményes 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 sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését.  
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 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 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. 

  

  

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. 

 Fejleszti az emberek rekreációs és 
egészségkultúráját, emeli annak 
színvonalát. 

 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 fizikai rekreációs 
programokhoz szükséges motoros 
képességek felmérésére, motoros 
programok tervezésére és 
mozgáselemezésre. 

  

  

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. 

 Az etikai, jogi, gazdasági, valamint 
tömegkommunikációs ismeretei 
átadásával hozzájárul az egyének 
különböző helyszínű és fajtájú 
sporttevékenységekbe történő 
beilleszkedéséhez. 

 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. 

  

  

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

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Történeti áttekintés. Átadások. A felső dobás. 
A védő játékosok alaptevékenysége: védő lábmunka, ütközés, sáncolás talajon. 
Cselezés, labdavezetés, beugrásos lövés. 
Kapus védés: átlövések védése. 
A 6:0-s és az 5:1-s alapfelállású területvédekezés 
Az ember fölényt kialakító húzás és a kontra-húzás. 

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 játékszabályokból.  
Mérkőzés látogatási jegyzőkönyvek leadása a szorgalmi időszak végéig.  
Gyakorlati bemutatás az előírt technikai elemekből. 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80%-os részvétel 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) 

 2 szabály ZH közül az egyik legalább 60 %-os eredménnyel 
történő megírása;  
A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással történik.  
             A bemutatási anyag:     

1.  Célkeret: A hallgatók 9m-ről erőteljes kapura 
lövést hajtanak végre a kapu felső sarkába helyezett 
keretbe. A hallgató a félpályánál áll nemének 
megfelelő labdával a kezében, szembe az egyik 
kapuval, középen. Átadást hajt végre a lövő keze 
felé eső átlövő pozícióban helyezkedő társának és 
megindul a kapu felé.  A visszakapott labdával 
keresztlépést hajt végre és felső dobással kapura lő 
a felső sarokba helyezett célkeretre. 5 kísérletből 2-
szer a labdának át kell haladnia a célkereten, úgy 
hogy a technikai végrehajtás legalább elégséges 
szintű. 
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2. Védőlábmunka: a hallgató előre meghatározott 
sorrendben halad szélességi és mélységi védekező 
lábmunkával egy kijelölt pályán, időre. Lányok 26 
mp, fiúk 23 mp. A feladatot a hallgató 3x 
mutathatja be, a legjobb kísérlet számít. 

 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a teljesítés 
hiányának következménye 

Óralátogatás a megengedett hiányzás mértékén belül a 
megadott felszerelési kritériumokkal (fehér trikó, kék nadrág, 
fehér zokni);  
2 szabály ZH közül az egyik legalább 60 %-os eredménnyel 
történő megírása;  
1db NB1-es kézilabda mérkőzés megtekintése,  
1db TFSE kézilabda mérkőzés megtekintése (a mérkőzésekről 
jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az edzők vagy a 
játékvezetők aláírással hitelesítik.)  
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

A szabálydolgozat a 4. és 7. órán az oktató által meghatározott, 
a félév elején közzétett tananyagból és módon történik. A 
gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással történik. A 
bemutatások ideje: 4. és a 7. órán, javításának módja TVSZ 
szerint.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A kézilabdázás játék és versenyszabályai. MKSZ 2016 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Csapatsportjátékok alapjai II. / 
labdarúgás 

Kódja: TE-SPRBN-SPJ-CSAF2 
TE-SPRBL-SPJ-CSAF2 

Tantárgy kreditértéke:  1 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth János 

Oktató neve: ifj. Dr. Tóth János 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja: A labdarúgás történetének, szabályváltozásainak bemutatása.  
A hallgatók sajátítsák el a labdarúgásban alkalmazott technikai elemek 
rendszerezését, játékos gyakorlatokat. 

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. 

 Ismeri az egészség és életmód 
fejlesztésének lehetőségeit és 
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 fizikai rekreációs programokhoz 
szükséges motoros képességek 
felmérésére, motoros programok 
tervezésére és mozgáselemezésre. 

 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 

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

 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. 

 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) 

Követelmények ismertetése, félév elfogadás feltételei. Óra látogatás, jegyzet elkészítés, mérkőzéslátogatás, dolgozat 
megírása, gyakorlati bemutatás. 

 Alapfogalmak. Labdavezetés. 

 Technikai elemek, játékszabályok. 

 Technikai elemek alkalmazását segítő játékok. 

 Technikai elemek kapcsolata a taktikával.  

 Játékok szervezése, levezetése. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Óralátogatás 
Zárthelyi dolgozat  
Jegyzet leadása  
Kettő darab mérkőzéslátogatás teljesítése  
Gyakorlati bemutatás 
 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80% 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 történik. Minden    
    feladatot a hallgató 3x mutathat be, a legjobb kísérlet számít.  
     A bemutatás az utolsó órán 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 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 66%-án 
történő aktív részvétel.   
Zárthelyi dolgozat minimum 60%-os teljesítése. 
Jegyzet leadása a szorgalmi időszak végéig. 
Kettő darab mérkőzéslátogatás teljesítése a szorgalmi időszak alatt. 
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: 
Gyakorlati bemutatás. Minden gyakorlati feladat értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik, a végső osztályzat a részosztályzatok átlagából 
alakul ki.             

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Dr. Tóth János – ifj. Tóth János: Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei (2016). 
Dr. Németh Zsolt: A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai (2015) 
IFAB: A labdarúgás játékszabályai 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
Bicskei B. (1997): Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése.  
Göltl Béla: Labdarúgás lépésről-lépésre (2002) 
 



197 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Elméleti menedzsment MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportmenedzsment I.  Kódja: TE-SPRBN-SMD-SMM 
TE-SPRBL-SMD-SMM 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve:  Dolnegó Bálint 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. 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 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 

A sportszervezetek működéséhez, 
működtetéséhez szükséges gazdasági, 
vezetéselméleti, és szervezéstudományi 
ismeretekkel rendelkezik. 
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sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

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

 Ismeri az alapvető sporttudományi, 
sportgazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi és 
projektmenedzsment módszereket, 
elméleteket és gyakorlatokat. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő 
funkcióját (nemek, károsodottak, 
fogyatékkal élők, kisebbségek, 
hátrányos helyzetűek, migránsok, 
bűnelkövetők, szenvedélybetegek 
stb.). 

 Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és kapcsolat-
rendszerével, az érintett társadalmi, 
gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti 
tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet 
a mikro-és makroökonómia 

   

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. 

 Sportszervezetben szervezői 
tevékenységet tervez, szervez, irányít és 
ellenőriz. 

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

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

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

 Sportszervezetet, vagy szervezeti 
egységét vezeti, működési folyamatait 
tervezi, irányítja, az erőforrásokkal 
gazdálkodik. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

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

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. 

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

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

 Elkötelezett a sportszervezetek hatékony 
és eredményes gazdasági működtetése 
iránt. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot 
és jogokat a testkulturális területen 

 Projektekben, csoportos feladatvégzés 
esetén konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező, kész a hibák kijavítására, 
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végzett munkája során, különös 
tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 

erre munkatársait is ösztönzi. 

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

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

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. 

Feladatait általános felügyelet mellett, 
önállóan végzi és szervezi.  

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

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

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

 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 sportmenedzsment fogalma, funkciói, területei és erőforrásai 
2. Fogyasztói kultúra és szemlélet az iskolában és az egyesületben 
3., A sportmenedzseri munka eszközrendszere 
4., A szervezetek típusai, felosztásuk 
5., A sportszervezői munka sajátosságai 
6., Tervezés és szervezés a sportban 
7., Verseny lebonyolítási módok és versenykiírás 
8., Sportrendezvények fajtái 
9., A sportrendezvények biztonsági menedzsmentje 
10., A sportszervező, mint vezető 
11., A sportszervező, mint nevelő 
12., Iskolai testnevelés és diáksport  
13., A felsőoktatás sportja 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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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) 

 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 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:  Marketing alapjai Kódja:  TE-SPRBN-SMD-MAA 
TE-SPRBL-SMD-MAA 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 03.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve:  Kassay Lili 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése az alapvető marketing fogalmakkal és eszközökkel. 
Későbbi vezetői szerepükeg előrevetítve megismerjék az alapvető menedzseri 
feladatokat, képesek legyenek felismerni az alkalmazási helyzeteket a 
sportszervezői 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.  
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 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. 

  

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. 

  

  

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. 

  

  

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. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

27. Alapfogalmak 
28. Szegmentálás, célcosport – esettanulmány megoldások 
29. Környezeti elemzések – esettanulmány megoldások 
30. Marketing-mix (4P, 4C, 7P) – esettanulmány megoldások 
31. ZH 1.: Dr. Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, 2014 
32. Vállalatalapítástól az érett nagyvállalati marketingig (marketinggel szembeni elvárások, megközelítés, eszközök) 

Dr. Gáti Mirkó: Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői (26.o-) 
33. Kisvállalati marketing – esettanulmány megoldások 
34. Kisvállalati marketing – esettanulmány megoldások 
35. Kisvállalati marketing – esettanulmány megoldások 
36. ZH 2.: Rekettye Gábor: Marketing a kisvállalatoknak, Akadémiai Kiadó, 2012 
37. Kérdőív készítés (csoportmunka) 
38. Interjú guide készítés (csoportmunka) 
39. Összefoglalás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- Esettanulmányok megoldása 
- ZH-k sikeres (61%+) teljesítése 

 

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) 

ZH1. és 2. sikeres megírása (61%+) 
Csoportmunka teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás az SZVSZ szerint, órai csoportmunkában való részvétel, ZH-k 
sikeres teljesítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy az órai munka, csoportmunka és a ZH-k teljesítése alapján 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Dr. Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, 2014 
Rekettye Gábor: Marketing a kisvállalatoknak, Akadémiai Kiadó, 2012 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Statisztika Kódja: TE-RSBN-SMD-STA 
TE-RSBL-SMD-STA 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Tóth Kata 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

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) 

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

Ismeri az alapvető sporttudományi, 
sportgazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi és 
projektmenedzsment módszereket, 
elméleteket és gyakorlatokat.  
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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. 

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

  

  

  

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. 

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

  

  

  

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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 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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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportpedagógia Kódja: TE-STBN-PMT-SPP 
TE-STBL-PMT-SPP 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 08. 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Budainé dr. Csepela Yvette 

Oktató neve:  Budainé dr. Csepela Yvette 

Előtanulmányi feltételek: - 

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 hallgatók felkészítése abból a célból, hogy a neveléstudomány különböző 
ágaiban rendszerezett ismereteket, törvény- és szabályszerűségeket, elveket és 
normákat, - amelyek sajátos alkalmazásával a sport gyakorlatában felmerülő 
nevelési – oktatási problémák megoldhatóvá válnak - ismerjék és a leendő 
szakmájukban alkalmazni tudják. 

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 testkultúra és az egészségkultúra 
alapfogalmait, fejlesztésük 
eszközrendszereit, módszereit és 
eljárásait.  
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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 szakterületén alkalmazható 
konfliktuskezelési módokat, 
kommunikációs stratégiákat és 
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 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 

 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. 

  

  

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

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

 Igényes munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 

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

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

  

  

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, a hiteles szakmai forrásokra 
támaszkodva tekinti át és elemzi a 
testkultúra, illetve az egészségkultúra 
kérdéseit, és a problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 
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rekreáció 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. Összefoglalás, a vizsga megbeszélése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás; 
1 ZH - legalább 50% +1 pont - eredménnyel történő megírása;  
1 db házi dolgozat leadása és 3 edzéslátogatás hospitálási naplóinak elkészítse 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: az órák max. 20%  
 

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; 
1 ZH - legalább 50% +1 pont - eredménnyel történő megírása; a feltételek 
nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után) 
1 db házi dolgozat leadása és 3 edzéslátogatás hospitálási naplóinak 
elkészítése; 

 
a.) Házi dolgozat elkészítése „Meghatározó pedagógiai 

élményeim” címmel (min. 3 gépelt oldal, max. 12-es 
betű, sorkizárt szerkesztés, 1,5-es sorköz) leadási 
határideje 6. oktatási hét 

b.) 3 edzéslátogatás (1 egyéni, 1 csapat és 1 küzdősport), 
hospitálási napló készítés; leadási határidő:  11. 
oktatási hét 

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 

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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Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Edzéselmélet II.  Kódja: TE-SPRBN-EMK-EDZ2 
TE-SPRBL-EMK-EDZ2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. szeptember 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Bartha Csaba és Dr. Sáfár Sándor 

Előtanulmányi feltételek: Edzéselmélet I.  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. 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 rávilágítson az edzéselmélet alapjainak globális 
rendszerére. Cél továbbá, hogy a hallgatók elsajátítsák az új, modern, 
rekreációhoz köthető szakirodalmakban publikált edzésmetodikák elméleti és 
gyakorlati alkalmazhatóságát. 
A hallgató legyen képes: 
- a rekreációs sporttevékenység különböző minőségben és életkori szakaszhoz 
kötött színterein, különböző nemű egyénekre is értelmezett módon az 
edzéselmélet ismereteinek integráló felhasználásával, tudományosan 
megalapozott nevelési-, oktatási-, edzésfolyamat-foglalkozás vezetésére, 
- a tantárgy integráló jellegét felhasználva tudjon életvezetési-, felkészülési 
tanácsokat adni a segítségét igénylők számára testkulturális környezetében, 
- gondolkodását jellemezze a tantárgyi tanulmányok hozzájárulásával is, egy 
globális szemléletű, egészség központú, racionális látásmód, 
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- tantárgyi felkészültsége alapján érezze felelősségét az egészséges testi-lelki 
fejlesztésben, 
- tudja tanítványait empatikus módon kezelni és irányítani a különböző 
versenyhelyzetekben, segíteni önmagukhoz mért versenyteljesítményük 
alakulását. 
 

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 testkultúra és az egészségkultúra 
alapfogalmait, fejlesztésük 
eszközrendszereit, módszereit és 
eljárásait.  

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

 Ismeri a testnevelés és sport, rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, 
általános folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

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

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

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

 Ismeri a szakterületén alkalmazható 
konfliktuskezelési módokat, 
kommunikációs stratégiákat és 
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 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 

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

 Képes az elsajátított szakmai, jogi, 
gazdasági, valamint szervezési és vezetési 
ismeretek hatékony gyakorlati 
alkalmazására. 

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

 Képes a szakterületi erőforrások 
felkutatására, bevonására és az azokkal 
történő gazdálkodásra. 
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életmódprogramok gyakorlati 
megvalósítására. 

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

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

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

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

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 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. 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

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

 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. 

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. 

 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-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. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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A rekreáció edzéselmélet tudományrendszeri értelmezése, viszonya az általános edzéselmélettel. Az élsport és a 
rekreációs tevékenység jellemzése és különbözőségük. 
A stratégia-taktika rekreációs színterekre értelmezett viszonyvonatkozása. 
A működő, együttműködő csoport-csapat kialakításának, edzésének feltételei, lehetőségei.  
Különböző sportágak, rekreációs tevékenységek speciális erő-, állóképesség fejlesztése.   
Különböző edzettségi szinten lévő, különböző egészségi állapotot mutató személyek fizikai profiljai, terhelhetősége, 
edzésmódszertana. 
Edzéstervezés különböző rekreációs szintekre életkornak, nemnek és egészségi állapotnak megfelelően. Jóga és 
edzéstudomány. 
A nők sportja, edzettségi kategóriáinak meghatározása. A nők és a testi képességek fejlődése, különös tekintettel az 
állóképességre és az erőre. A két nem közötti teljesítménykülönbségek folyamatos csökkenése. 
A felnőttkor és az öregkor rekreációs szempontú felkészítési sajátosságai, lehetőségei, módszertani ajánlásai. 
Életminőség alakítás öregkorban, különböző edzéseszközök felhasználásával.  
A rekreációs szakember, versenyzést befolyásoló-, segítő tevékenysége. Egészség prevenció és rehabilitáció az 
edzéseszközök rendszerével. A rekreációs tevékenység egyéni és csoportos szerveződésű tervezése. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Egyes oktatott blokkokról gyors ismeret-ellenőrzése. 

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. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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  Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan (2009) 

 Órai prezentációk, előadások pdf kivonata. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  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. 

 Greenwood M. 2008. Aspects of Overtraining. DOI: 10.1007/978-1-59745-302-8_6. 

 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. 

 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. 

 Makivic B, Bauer P. HEART RATE VARIABILITY ANALYSIS IN SPORT UTILITY, PRACTICAL IMPLEMENTATION AND FUTURE 
PERSPECTIVES. Aspetar Sport Medicine Journal.  

 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 

 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. 

 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. 

 Burke, L. M., Kiens, B., & Ivy, J. L. (2004). Carbohydrates and fat for training and recovery. Journal of Sports Sciences, 22, 15 
– 30. 

 Bishop D. Dietary Supplements and Team-Sport Performance. Sports Med 2010; 40 (12). 

 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. 

 Jones G. Strength Training - The Complete Step by Step Guide for a Stronger, Sculpted Body. DK Publishing (Dorling 
Kindersley); 1 edition (21 Dec. 2009). 

 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. 

 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. 

 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. 

 Smith, L.L., 2000. Cytokine hypothesis of overtraining: a physiological adaptation to excessive stress? Med. Sci. Sports 
Exerc. 32, 317–331. 

 Turner A. The Science and Practice of Periodization: A Brief Review. Strength & Conditioning Journal 33: 34-46, 2011. doi: 
10.1519/SSC.0b013e3182079cdf 

 Verkhoshansky Y. Principles of planning speed/strength training program in track athletes. Legaya Athleticka 8: 8–10, 1979. 
10. Verkhoshansky Y. Fundamentals of Special Strength Training in Sport. Livonia, MI: Sportivny Press, 1986.  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Animáció I.  Kódja: TE-SPRBN-RRC-ANI1 
TE-SPRBL-RRC-ANI1 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

Előtanulmányi feltételek: - 

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:  Megismertetni a tanulókkal az animáció fogalmát, elméleti alapjait, történetét 
és szerepét, különös tekintettel a turisztikai és sport animációra.  

 A tanuló ismerje meg önmagát, és másokat, készüljön fel az animátori, 
játékmesteri, csoportvezetői szerepre. A tantárgy elméleti és gyakorlati 
foglalkozásai segítsék személyiségének formálását, kommunikációs 
képességeinek javítását szituációs helyzetekkel.  

 Kiemelt szerepet kap a csoportjelenségek ismerete nem csupán elméleti 
síkon, de célunk, hogy a tanuló gyakorlati feladatokon keresztül maga is átélje 
azokat. Az animátor és a csoport közötti kapcsolat vizsgálata.  

 Komplex programszerevezési ismeretek elsajátítása, az igényfelmérés, a 
program tervezése, meghirdetése, reklámozása, levezetése és értékelése. Az 
egyes lépések ismeretének részfeladatokkal való elmélyítése, majd teljes 
feladatmegoldás gyakorlatok keretében. A különböző célcsoportok és 
programtípusok megismerése, ezek szervezése, levezetése.  
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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 sport, rekreáció 

szervezeti és kapcsolatrendszerét, 

általános folyamatait, ezek felépítését 

és 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 

 Tisztában van a sport, rekreáció 

szabályozási környezetével, a 

szabályozás folyamatával. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő 
funkcióját (nemek, károsodottak, 
fogyatékkal élők, kisebbségek, 
hátrányos helyzetűek, migránsok, 
bűnelkövetők, szenvedélybetegek 
stb.). 

 Ismeri a testkultúra és az 

egészségkultúra alapfogalmait, 

fejlesztésük eszközrendszereit, 

módszereit és eljárásait. 

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

 Ismeri a szakterületén alkalmazható 

konfliktuskezelési módokat, 

kommunikációs stratégiákat és 

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

 Képes sportszervezői, rekreáció 

szervezői, vezetői és sportvezetői 

tevékenységek ellátására. 

 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. 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 
sportegyesületeknél, 

 Képes a szakterületi erőforrások 

felkutatására, bevonására és az 
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önkormányzatoknál, rekreációs 
központoknál, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

azokkal történő gazdálkodásra. 

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 

életminőség, valamint a rekreáció 

korszerű (egészségtudatos) 

szemléletével, nézeteit szűkebb és 

tágabb társadalmi körben terjeszti. 

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

 Tiszteletben tartja az 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. 

 A testkulturális területen végzett 

munkája során tiszteletben tartja a 

szociokulturális környezethez, illetve a 

fogyatékkal élőkhöz tartozók emberi 

méltóságát és jogait. 

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

 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. 

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. 

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 

korszerű elméleteit és módszereit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Ismerkedési játékok, Icebreaking (jégtörés) fogalma. Kurzustematika ismertetése 
2.   Az animáció fogalma, kialakulása. Az animátor szerep, az animátor tevékenységi területei 
3. A csoportdinamika szerepe az animációban, a csoport és az animátor kapcsolata. Vendégtípusok, vezetési 

stílusok 
4. Programtervezés lépései, igényfelmérés módszerei, kérdőívkészítés (kiscsoportos feladat) 
5.  Kérdőívek kiértékelése 
6. Program tervezése, ajánlatkészítés  
7. A program reklámozása, a turisztikai és sportanimációban használt marketing eszközök  
8. Plakáttervezés, készítés 
9. Forgatókönyv készítés, program előkészítése  
10. A program levezetése, konfliktuskezelés, baleseti, egyéb jegyzőkönyv 
11. Utómunkák, a program értékelése 
12. Saját rendezvény tervezet prezentációja (kiscsoportos feladat) 
13. Saját rendezvény tervezet prezentációja (kiscsoportos feladat) 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Csoportmunka, egy teljes animációs program tervezése, előkészítése és a munka prezentációja. 

 A tanórák rendszeres látogatása, a TE tanulmányi rendjének megfelelően és az ezeken való aktív részvétel.  

 Rendezvénylátogatás és elemzés, írásos beszámoló készítése a meglátogatott animációs programról, a program 
elemzése a megadott rendezvényelemzési szempontoknak megfelelően. 

 A feladatok maradéktalan és határidőre való teljesítése.  
 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ -ben leírtaknak megfelelően. A hiányzás megengedett 
mértéke nappali munkarendben: maximálisan 20% (3*90 
perc) 

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) 

 Csoportmunka, egy teljes animációs program tervezése, 
előkészítése és a munka prezentációja  

 A tanórák rendszeres látogatása, a Tf tanulmányi rendjének 
megfelelően, és az ezeken való aktív részvétel 

 A feladatok maradéktalan és határidőre való teljesítése  
 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a hiányzás megengedett mértéke nappali munkarendben: 
maximálisan 20% (4*90 perc) 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Lacza Gyöngyvér (2018), Animáció, Budapest, Testnevelési Egyetem oktatási segédanyag, online jegyzet 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Lacza Gy. 2008., Az animáció fogalma, kapcsolata a rekreációval, Turisztikai és rendezvény animáció / New trends in 
leisure programming: hotel and event entertaining, Budapest, Kalokagathia 2008/01, 134-154. 
Lacza Gy., Keszei R., 2008., A sport és rekreációs szakemberek elhelyezkedési sikerei a szállodai animáció területén, 
Magyar szállodai körkép 2007 / Market success of sport and recreation professionals in active guest relations (hotel 
entertainment), Hungarian Hotel overview 2007, Magyar Sporttudományi Szemle 2008/4. 8-11. 
Magyar Márton: Turisztikai Animáció (2003, Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi,   Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Kar, Budapest) 
Bokor Béla, Dr. Koltai Dénes: Szociokulturális animáció (1995, Janus Pannonius Tudományi egyetem, Pécs) 
Claus Finger, Váczy Sándor: Az animáció alapjai (2002, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár) 
Edouard Limbos: Kulturális és szabadidős csoportok animációja (1985, Népművelési Intézet; Budapest)  
Endrődy Gábor, Kozma Kálmán: Rendezvényszervezés I. (1998, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 
Főiskola, Budapest) 
Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervezési Kalauz (2005, Atheneum 2000 Kiadó, Budapest) 
Grosz Pálma, Váczy Sándor: Gyerek animáció (2003, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár) 
Kaspar Claus: Turisztikai alapismeretek (1992, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest) 
Király Tibor: Szabadidő - menedzsment (1998, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Győr)  
Kollarik Amália: Animátorok kézikönyve (1995, Hunguest Rt., Budapest) 
Kraicné Dr. Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár (2004, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest) 
E. William Niepoth, Leisure Leadership, working with people in recreation and Park settings (1983, Prentice-Hall Inc.) 
Pusztay Gabriella, Váczy Sándor: Esti Animáció (2002, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár) 
Rudas János: Delfi örökösei (2001, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Kerékpártábor Kódja: TE-SPRBN-RRC-KERT 
TE-SPRBL-RRC-KERT 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 04. 17. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Irmai István 

Oktató neve:  Várhegyi Attila 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  

A tantárgy célja: A kerékpár sport elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása, rekreációs és 
sportági lehetőségeinek megismertetése. A kerékpározás mozgásanyagának 
megismertetése a gyakorlati foglalkozásokon. A kerékpársport 
megismertetése a hallgatókkal, itthoni helyzete, szakágak megismertetése, 
alapvető szerelési, karban tartási képességek elsajátítása. Túraszervezési és 
túravezetési ismeretek elméletben és a gyakorlatban. A kerékpár, mint 
sporteszköz típusai, karbantartása, szervizelése. 

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 testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 



223 

 

működését, a módszereket és eljárásokat. módszereit és eljárásait.  

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

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
szabályozás folyamatával. 

  Ismeri a rekreációszervezéshez 
szükséges alapvető 
sporttudományi, 
vezetéselméleti, 
szervezéstudományi ismereteket 
és módszereket. 

  Rendelkezik az emberi 
magatartás befolyásolásához 
szükséges kommunikációs és 
szociális készségekkel, valamint 
pedagógiai ismeretekkel. 

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 egészségtudatos 
életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés 
kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban és 
társadalmi, egészségügyi, 
szociális, nevelési-oktatási 
intézményekbe 

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

 képes a csoportok, közösségek 
számára olyan pedagógiai 
helyzeteket teremteni, amelyek 
biztosítják a csoport közösséggé 
fejlődését és egészséges 
működését. 

   Képes a szaktárgyában rejlő 
személyiségfejlesztési 
lehetőségeket kihasználni, a 
tanulók önálló ismeretszerzését 
támogatni a végzettségének 
megfelelő korosztály és a 
felnőttoktatás keretében is. 

  

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 az egészség- és 
életmódkultúrát megalapozó és 
fejlesztő rekreációt, illetve 
életminőséget. 

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

 Tiszteletben tartja az emberi 
méltóságot és jogokat a 
testkulturális területen végzett 
munkája során, különös 
tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 
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   Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és 
gyakorlati működése alapvető 
jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 

  

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

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

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

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Jelenlét a gyakorlati foglalkozásokon és a vizsgaanyag bemutatása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   

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

 aláírás megszerzése, a táborban való aktív részvétel 

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) 

 A gyakorlati követelmények teljesítése. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  Baki Ádám (2010) Mountain Bike RIDER - Hegyikerékpározásról mindenkinek 
2. Alexander Kern (2008) Kerékpárjavítás, Cser Kiadó 
3. Karlovits K. (1989): Kerékpáros utikalauz 
4. Dr. Nagy Sándor (1988): Kerékpárosok könyve, Sport Kiadó 
5. Dr. Nagy Sándor (1988): Bicajos könyv, Műszaki Könyvkiadó 
6. Előadások anyaga 
7. Karlovits K. (1989): Kerékpáros utikalauz 
8. Dr. Nagy Sándor (1988): Kerékpárosok könyve, Sport Kiadó 
9. Dr. Nagy Sándor (1988): Bicajos könyv, Műszaki Könyvkiadó 

Előadások anyaga 

AJÁNLOTT IRODALOM 

9. Soulek-Martinek: Kerékpározás-fitten és egészségesen, Cser Kiadó, 2003 
10. Konopka Péter: A kerékpározás örömei, SubRosa Kiadó, 1997 
11. Borbély Tibor: Kerékpározás verseny-és játékszabályok, Budapest, 1984 
12. Mills, Susanna és Hermann: Mountain bike- Alapismeretek a hegyikerékpár felépítéséhez, Totem Plusz 

Kiadó, 2003 
13. Baki Ádám: Mountain Bike RIDER- Hegyikerékpározásról mindenkinek, Scolar Kiadó, 2004 

 



226 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szakmai gyakorlat I. Kódja: TE-SPRBN-RRC-SZGY1 
TE-SPRBL-RRC-SZGY1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.01. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   
A Szakmai gyakorlat I. tantárgy keretein belül a hallgatók betekintést nyernek  és 
gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert a  különböző célcsoportoknak szervezett 
mozgásos rekreációs tevékenységek szervezésébe és levezetésébe. 

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 az egészséges emberi szervezet 
alapvető testi, lelki működését és a 
helytelen életmódból fakadó 
egészségkárosító tényezőket.  
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valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

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

 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. 

  

  

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

  

  

  

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

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

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 Igényes munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 

  

  

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. 

Elkötelezett és igényes munkavégzésével 
hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és 
az egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez.  
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

az általunk kiajánlott vagy saját helyszíneken és időpontokban – minimum 5×8 óra gyakorlat teljesítése 

rendezvényeken. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

a.  5  (rendezvényenként 1-1)  oldalas beszámoló megírása a 

szerzett tapasztalatokról, minden rendezvényről, megadott 

szempontrendszer alapján. (rekreációs szempontból) 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

a. 5  (rendezvényenként 1-1)  oldalas beszámoló megírása a 

szerzett tapasztalatokról, minden rendezvényről, megadott 

szempontrendszer alapján. (rekreációs szempontból) 

Amennyiben a hallgató nem adja le a megadott határidőig 

valamelyik nyomtatványt, az aláírás megtagadásra kerül. 
A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy/kollokvium 

Értékelés 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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AJÁNLOTT IRODALOM 
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Sportszervező szakirány 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Közgazdaság II. Kódja: TE-SPRBN-SDK-KOZ2 
TE-SPRBL-SDK-KOZ2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Kendelényi- Gulyás Erika 

Előtanulmányi feltételek: Közgazdaság I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A tantárgy elsődleges célja megismertetni a hallgatókat a közgazdaságtan 
alapfogalmaival, alapösszefüggéseivel. További célja az alapvető közgazdasági 
műveltség elsajátíttatása a hallgatókkal. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a mikro-
és makroökonómia 

Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az 
érintett társadalmi, gazdasági 
szereplők viselkedését 
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meghatározó külső és belső 
környezeti tényezőkkel, a 
társadalmi, gazdasági viselkedés, 
döntések információs és   

  

  

  

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. 

 Sportszervezetet, vagy szervezeti 
egységét vezeti, működési 
folyamatait tervezi, irányítja, az 
erőforrásokkal gazdálkodik. 

  

  

  

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

  

  

  

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

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

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

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Makroökonomia alapfogalmai, A gazdasági teljesítmény mérése, A makrogazdasági jövedelmek áramlásának 
négyszereplős modellje 

2. A munkapiac 
3. A termékpiac 
4. A pénzpiac 
5. Az általános egyensúly modellezése 
6. Makrogazdasági egyensúlytalanságok 
7. Az állam, az államháztartás és a központ költségvetés alapfogalmai 
8. A költségvetési politika hatása a makrogazdaság piacaira 
9. A monetáris politika eszközei és hatásai 
10. Fizetési mérleg és valutapiac 
11. Nyitott gazdaság makroökonómiája 
12. Gazdasági növekedés 
13. Nemzetközi gazdaságtan, ricardói modell 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való részvétel. 
Két házi dolgozat leadása, illetve csoportfeladatok és azok prezentálása a szorgalmi időszak során 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) 

 Az órákon való részvétel. 
Két házi dolgozat leadása, illetve csoportfeladatok és azok 
prezentálása a szorgalmi időszak során az aláírás megszerzéséhez. 
Írásbeli vizsga a vizsgaidőszak alatt a jegyszerzéshez. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, két házi dolgozat leadása, csoportfeladatok és azok 
prezentálása. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Misz József. Tömpe Ferenc. KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA). Készült a HEFOP 3.3.1–P-2004-06-0071/1.0 
számú. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Mankiw, N. Gregory (2011): A közgazdaságtan alapjai. Budapest: Osiris Kiadó  
Bod, Péter Ákos (2006): Közgazdaságtan. Budapest: Aula 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: Elméleti menedzsment MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Vállalatgazdaságtan Kódja: TE-SPRBN-SMD-VGT 
TE-SPRBL-SMD-VGT 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve:  Dr. Sisa Krisztina 

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:  Megismertetni a gazdálkodás alapjaival. Bemutatni a vállalatok főbb 
funkcionális területeit.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

A sportszervezetek működéséhez, 
működtetéséhez szükséges 
gazdasági, vezetéselméleti, és 
szervezéstudományi ismeretekkel 
rendelkezik.  
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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 

 Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az 
érintett társadalmi, gazdasági 
szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső 
környezeti tényezőkkel, a 
társadalmi, gazdasági viselkedés, 
döntések információs és  

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Rendelkezik a szakterületükhöz 
tartozó etikai, jogi és gazdasági, 
valamint alapvető kommunikációs 
és tömegkommunikációs 
ismeretekkel. 

  

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 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 a szakterületi erőforrások 
felkutatására, bevonására és az 
azokkal történő gazdálkodásra. 

   Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

  

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. 

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

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

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint 
másokkal, más szervezetekkel 
együttműködve oldja meg. 

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

 Kötelességének tartja a 
szakterület szerint releváns, 
kapcsolódó más szakpolitikák, 
jogszabályok követését, 
alkalmazását, illetve betartását. 

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

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. 

Feladatait általános felügyelet 
mellett, önállóan végzi és 
szervezi.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

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

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

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
Üzleti vállalkozás, vállalat 
A vállalat céljai 
A vállalkozások szervezeti kérdései 
A vállalat helye a társadalmi rendszerben 
A vállalat tevékenységi rendszere 
Stratégia alapok 
Marketing -marketing stratégia 
Innováció 
Emberi erőforrás menedzsment 
Információ 
Tudásmenedzsment 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Részvétel az órákon a TVSZ szerint.  

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 házi dolgozat,  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 szóbeli vagy írásbeli  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan; Saldo kiadó, 2017 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Braun Róbert: Vállalati társadalmi felelősségvállalás, Saldo kiado  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szakmai gyakorlat II. Kódja: TE-SPRBN-SMD-SZGY2 
TE-SPRBL-SMD-SZGY2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. SZEPTEMBER 1 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Perényi Szilvia 

Oktató neve:  Dr. Perényi Szilvia 

Előtanulmányi feltételek: - 

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 szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók elmélyítsék gyakorlati tudásukat, 
személyesen is megismerkedjenek a sport gyakorlati szereplőivel, feladataival 
és szervezeteivel; valamint az elméleti tudásanyag alkalmazásának 
lehetőségeiről szerezzenek benyomásokat. Célja továbbá, hogy a hallgató és a 
fogadószervezetek között olyan együttműködésre adjon lehetőséget, mely 
mindkét fél számára egyaránt értékes és hasznos tapasztalatot jelent. 
 

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 

A sportszervezetek működéséhez, 
működtetéséhez szükséges 
gazdasági, vezetéselméleti, és 
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szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

szervezéstudományi ismeretekkel 
rendelkezik.  

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

 Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az 
érintett társadalmi, gazdasági 
szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső 
környezeti tényezőkkel, a 
társadalmi, gazdasági viselkedés, 
döntések információs és  

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

 Ismeri az alapvető 
sporttudományi, sportgazdasági, 
vezetéselméleti, 
szervezéstudományi és 
projektmenedzsment 
módszereket, elméleteket és 
gyakorlatokat. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Rendelkezik a sporttudomány és 
a gazdaságtudomány alapvető, 
átfogó fogalmainak, 
elméleteinek, tényeinek, fejlődési 
jellegzetességeinek és 
összefüggéseinek ismeretével a 
releváns társadalmi, gazdasági 
szereplőkre, funkciókra és 
folyamatokra, a társadalmi, g 

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. 

 Sportszervezetben szervezői 
tevékenységet tervez, szervez, 
irányít és ellenőriz. 

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

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

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes tudását folyamatosan és 
önállóan fejleszteni. 
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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. 

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

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

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

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

 Kötelességének tartja a 
szakterület szerint releváns, 
kapcsolódó más szakpolitikák, 
jogszabályok követését, 
alkalmazását, illetve betartását. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

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

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

Feladatait általános felügyelet 
mellett, önállóan végzi és 
szervezi.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

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

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

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

 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 hallgatók gyakorlatuk során szakmailag hasznos feladatok elvégzésére kapjanak lehetőséget a magyar sport 
különböző szervezeteinél; nyerjenek betekintést a fogadó szervezet működésébe és napi feladataiba; ismerkedjenek 
meg a sportban előforduló különböző feladat- és szerepkörökkel. Szerezzenek benyomásokat mind a versenysport, 
mind a szabadidősport területén, tapasztalják meg a különböző célcsoporti szerepeket. Ennek biztosítása érdekében 
a hallgatók szabadidősport versenyen indulóként, versenysportrendezvényen szurkolóként vesznek részt, és 
megismerkedhetnek az önkéntesség szerepkörével is. További cél, hogy a szakmai gyakorlat keretein belül a 
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hallgatók megismerkedhessenek a tudományos ismeretátadás rendszerével - látogassanak el sporttal kapcsolatos 
konferenciákra, kapcsolódjanak be szakmai hálózatok vérkeringésébe és olvassanak szakmai kiadványokat. A 
szakmai gyakorlat teljesítése során szerzett tapasztalataikat és tudásukat hasznosíthassák szakdolgozati témájuk 
kiválasztásánál és megírásánál, valamint záróvizsgájukra való felkészülésükben. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A gyakorlat rész-teljesi óra száma az adott félévben 60 óra, melyet 5 különböző bekapcsolódási forma 
mindegyikének teljesítéséből teljesíteni, melyek a következők: 1) Gyakorlati bekapcsolódás -32 óra, 2) Tudományos 
társasági tagság és konferencialátogatás – 8 óra; 3 Önkéntesség – 8 óra; 4) Részvétel szabadidősport rendezvényen 
– 8 óra; 5) Részvétel sporteseményen nézőként/szurkolóként – 8 óra. 
A teljesítéshez három kontakt órán való részvétel kötelező. 

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) 

A gyakorlat teljesítésének feltétele három kontaktórán való 
részvétel, ami a hallgató érdemjegyébe is beszámít. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az öt különböző  gyakorlati forma teljesítésének igazolása a 
meghatározott dokumentumok határidőre történő feltöltésével. 
Gyakorlati bekapcsolódás befogadó nyilatkozat (honlapról 
letölthető), értékelő lap (honlapról letölthető), szervezeti profil leírása (2 
oldal), összefoglaló dolgozat (6 oldal),  
Tudományos társasági tagság és konferencialátogatás tagsági 
igazolás, konferencia program, összefoglaló dolgozat, fénykép.  
Önkéntesség összefoglaló dolgozat (4 oldal), igazolás (honlapról 
letölthető), fénykép.  
Részvétel szabadidősport rendezvényen összefoglaló beszámoló 
(2 oldal), rajtszám vagy nevezési dokumentum, fénykép,  
Részvétel sporteseményen nézőként/szurkolóként belépő jegy 
vagy nyilatkozat ingyenességről, összefoglaló beszámoló (2 oldal), 
fénykép. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

Beszámolók formai követelményeknek megfelelő elkészítése és 
határidőre történő feltöltése elektronikus formában. 1) Gyakorlati 
bekapcsolódás -60%, 2) Tudományos társasági tagság és 
konferencialátogatás – 10%; 3 Önkéntesség – 10%; 4) Részvétel 
szabadidősport rendezvényen – 10%; 5) Részvétel sporteseményen 
nézőként/szurkolóként – 10%. 
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A szakmai gyakorlat végteljesítését követően a hallgató rövid 12 
perces (10 dia) ppt prezentáció előadásával összegzi tapasztalatait 
(3. félév vége). 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Sportszervezetek honlapjai. Sportrendezvények honlapjai. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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5. félév 

 

 
TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Bevezetés a kutatásmódszertanba Kódja: TE-SPRBN-KIN-BKM 
TE-SPRBL-KIN-BKM 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.08.26 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kopper Bence 

Oktató neve:  Tóth Kata, Dobronyi Tamás 

Előtanulmányi feltételek: Statisztika 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók megismertetése a kvalitatív és kvantitatív társalom- és 
természettudományi kutatási módszerekkel elsődlegesen azzal a céllal, hogy 
segítséget nyújtson számukra a diplomadolgozatuk témaválasztásában és a téma 
kidolgozásában. 
 

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 testkultúra és az egészségkultúra 
alapfogalmait, fejlesztésük 
eszközrendszereit, módszereit és 
eljárásait.  
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szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
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 a testnevelés és sport, rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, 
általános folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

  

  

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

 Képes az elsajátított szakmai, jogi, 
gazdasági, valamint szervezési és vezetési 
ismeretek hatékony gyakorlati 
alkalmazására. 

  

  

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. 

 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. 

 Elfogadja és elismeri az életpálya-
tervezés fontosságát. Törekszik az életen 
át tartó tanulásra a munka világában és 
azon kívül is. 

  

  

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

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit. 

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. alkalom: A tudományos kutatás jellemzői. Az információszerzés típusai. 2. alkalom: A szakdolgozat-
diplomadolgozat típusai. A szakdolgozati téma kritériumai, a kidolgozhatóság kérdése, témavezető választása 
3. alkalom: A szak és diplomadolgozat felépítése. A leadás, bírálat, védés folyamata.  
4. alkalom: A tudományos probléma megoldásának lépései (1) 
 Problémafelvetés, korlátozó tényezők 
 Szakirodalom tanulmányozásának módszerei, könyvtárhasználat, keresőmotorok 
 A célkitűzés, a hipotézisek típusai. Kutatási és statisztikai hipotézisek. 
5. alkalom: A tudományos probléma megoldásának lépései (2) 
 A kvantitatív és kvalitatív kutatás ismérvei 
 Az adatgyűjtés megtervezése. 
 A függő és független változók identifikálása. Fekete doboz modell. 
6. alkalom: A tudományos probléma megoldásának lépései (3) 

Az adatgyűjtés, mérés folyamata 
 A tudományos vizsgálattal, adatgyűjtéssel szemben támasztott követelmények 
7.          alkalom: Első ZH. 
8. alkalom: tudományos kutatás etikai kérdései  
9.  alkalom: A tudományos probléma megoldásának lépései (4) 
 Az adatok feldolgozásának módszerei, statisztika alapjai, populáció, minta. Alapstatisztikai változók 
megjelenítése, középértékek, szóródási mutatók 
 A következtetések levonásának módszerei különbség és kapcsolatok definiálása esetén. 
9. alkalom: Az adatok feldolgozása kérdőíves kutatás esetén. Khi-négyzet próba, kontingenciatáblázatok 
10. alkalom: Páros és kétmintás t-próba. Oszlopdiagramok. Wilcoxon-próba. 
11.  alkalom: Korrelációanalízis. Regressziós egyenes. 
12.  alkalom: Második ZH 
13. alkalom: pót ZH, Beadandó feladatok bemutatása, értékelése, félévzárás 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Beadandó feladatok elkészítése határidőre, ZH-k sikeres megírása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási 
kötelezettség teljesítése. 
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Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

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 

 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata.  
Balassi Kiadó 2008  
Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor, Tóth János: Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris Kiadó, 
Budapest 1999  

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Fábián Gy. és Zsideg M.: A testnevelési és sporttudományos  kutatások módszertana.  
Testnevelési Egyetem tankönyve, 1-157 oldal 
Thomas, Nelson, Silverman: Research Methods in Physical Activity. Humankinetics 2015 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Vízi tábor Kódja: TE-SPRBN-RRC-VIZT 
TE-SPRBL-RRC-VIZT 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 08. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Irmai István 

Oktató neve: Dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  A kajak, kenu, evezés és sárkányhajózás sportok mozgásanyagának 
megismertetése. A sportági ismeretek (sporteszközök, felszerelések használata, 
karbantartása, stb.) ismereteinek az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon 
történő elsajátítása. A vízen végezhető mozgásformák általános elméleti 
ismereteinek elsajátítása, rekreációs lehetőségeinek megismertetése. 
Túraszervezési és túravezetési ismeretek elméletben és a gyakorlatban történő 
átadása. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a testnevelés és 

sport/rekreáció szervezeti és 

Ismeri a testkultúra és az 

egészségkultúra alapfogalmait, 
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rugalmassága, formálhatósága) kapcsolatrendszerét, az emberi 

erőforrások alkalmazásához 

szükséges pedagógiai, 

pszichológiai, szociológiai 

törvényszerűségeket, valamint az 

alapvető sporttudományi, 

gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

fejlesztésük eszközrendszereit, 

módszereit és eljárásait.  

 6- Érti a fizikai valamint az 

egészségi állapot károsodási 

mértékének a megállapítására 

alkalmas újfajta műszerek 

működését, a módszereket és 

eljárásokat. 

 Ismeri a testnevelés és sport, 

rekreáció szervezeti és 

kapcsolatrendszerét, általános 

folyamatait, ezek felépítését és 

működését. 

 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 és érti az emberi erőforrások 

alkalmazásához szükséges gazdasági, 

szervezéstudományi, pedagógiai, 

pszichológiai, szociológiai 

törvényszerűségeket. 

  

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 egészségtudatos életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, feltételeinek 

megteremtésére és korrekciójára a 

családokban és társadalmi, 

egészségügyi, szociális, nevelési-

oktatási intézményekbe 

 6-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az 

egészségfejlesztésre, a rekreációs 

és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, valamint 

egészségfejlesztő, rekreációs és 

életmódprogramok gyakorlati 

megvalósítására. 

  

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 

életminőség, valamint a rekreáció 

korszerű (egészségtudatos) 

szemléletével, nézeteit szűkebb és 

tágabb társadalmi körben terjeszti. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Igényes munkavégzésével hozzájárul 

a testkultúra, a rekreációs és 

egészségkultúra színvonalának 

emeléséhez. 
  

  

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 sport- és az egészségkultúra, 

valamint az életminőség fejlesztése 

terén szerzett magas szintű tudását az 

emberek életminősének javítására 

szenteli.  

  

 6-Tudatosan képviseli azon 

módszereket, amelyekkel 

szakterületén dolgozik, és 

elfogadja más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

 Felelősséget vállal elemzései, 

javaslatai, döntései következményeiért 

más szakpolitikák tekintetében is. 

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

sportági előadás (kajak) 
 felszerelések típusai, eszközök hordása, kajakozás-kenuzás technikáinak ismertetése, vízre szállás és kiszállás, vízből 
mentés, versenyszabályok és versenyszámok, hazai sporteredmények 

sportági előadás (evezés) 
 felszerelések típusai, sporteszközök hordása/vitele, sportági alaptechnika ismertetése, be- és kiszállás, vízből 
mentés/önmentés, versenyszabályok, versenyszámok, versenyek. 
 

sportági előadás (sárkányhajó) 
  felszerelések típusai, sporteszközök hordása/vitele, sportági alaptechnika ismertetése, be- és kiszállás, vízből 
mentés/önmentés, versenyszabályok, versenyszámok, versenyek. 

hatályos jogszabályok ismertetése (vízi KRESZ) 
 kötelező (védő)felszerelések és dokumentumok 
 műtárgyak megközelítése és kerülése 
 kisgéphajók megközelítése és kerülése 
 hidak és kompok közlekedési szabályai 
 hangjelzések 
 vízi közlekedési táblák 

áramlástan 
 ér, patak, folyó, folyam 
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 limány, örvény 
 sodorvonal 
 gátak, vízterelők és vízművek 
 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:   

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Az előadáson és a gyakorlati foglalkozásokon történő részvétel, az 
elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. 
A gyakorlati foglalkozások és a tábort záró egy napos vízi túra teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az óralátogatás TVSZ-ban előírt feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 
Az előadáson és a gyakorlati foglalkozásokon történő részvétel, az 
elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. 
A gyakorlati foglalkozások és a tábort záró vízi túra teljesítése.  
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bokody József (1988): Vízi KRESZ - A vízi közlekedés szabályai és más tudnivalók, Sport Kiadó 

 Bokody József (2001): Vízitúrázók kézikönyve, Mezőgazda Kiadó Kft 

 Irmai István (2018) Vízitúrázás, Budapest, Testnevelési Egyetem, online jegyzet 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Johnk Jennings (2002): The Canoe, A living tradition, Firefly Books Ltd. 

 Bokody József (1999): Vízitúrázók útikalauza – Kék vizeken, Mezőgazda Kiadó 
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Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Rekreáció elmélet és módszertan II. Kódja: TE-SPRBN-RRC-REM2 
TE-SPRBL-RRC-REM2 

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.15 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve: Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: Rekreáció elmélet és módszertan I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   Megismertetni a tanulókkal a rekreáció és a kapcsolódó fogalmak jelentését, 
összefüggéseit, valamint azok kialakulásának történeti hátterét. 

 A hallgatók ismerjék meg és sajátítsák el az életmód alakítás alapjait és ezek 
szerepét a rekreáció szervezői, irányítói munkában. 

 A hallgatók sajátítsák el a rekreációs irányzatokat, azok kialakulását és helyét 
napjaink rekreációs piacán. 

 Ismerjék meg mélységében a rekreáció egyes kiemelt témáit, úgymint az 
életmód, a tökéletes közérzet, a stressz, a flow élmény stb. Továbbá 
ismerjenek meg különböző gyakorlati módszereket ezek vizsgálatára, 
értelmezésére. 

 Naprakész tudással rendelkezzenek a rekreáció szervezeti hátteréről hazai és 
nemzetközi szinten. 
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 Szerezzenek módszertani ismereteket a különböző célcsoportok rekreációjában. 

 
 

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. 

Megfelelő tudással rendelkezik az 

egészséges emberi szervezet alapvető 

testi, lelki működésről és a helytelen 

életmódból fakadó egészségkárosító 

tényezőkről.  

  

  

  

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 egészségfejlesztő, 

életmódprogramok tervezésére, 

valamint gyakorlati megvalósítására. 

  

  

  

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

az együttműködésre és a 

kommunikációra magyar és idegen 

nyelven. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 

életminőség, valamint a rekreáció 

korszerű (egészségtudatos) 

szemléletével, nézeteit szűkebb és 

tágabb társadalmi körben terjeszti. 
  

  

  

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 sport- és az egészségkultúra, 

valamint az életminőség fejlesztése 

terén szerzett magas szintű tudását az 

emberek életminősének javítására 

szenteli.  
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Rekreációs tevékenység a különböző életkori szakaszokban, a rekreáció lehetséges célcsoportjai 

2. Rekreációs tevékenység a különböző életkori szakaszokban. Felnőtt korúak rekreációja korosztályok, jellemzők, hazai 

statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 

3. Az outdoor irányzat, gyakorlati példák 

4. Az egészségügyi irányzatok (fitnesz), gyakorlati példák 

5. Az egészségügyi irányzatok (wellness), gyakorlati példák 

6. Élménykereső és teljesítményelvű irányzatok, gyakorlati példák 

7. A rekreátor eszközei, a rekreációs edzés, fittségi vizsgálatok alapvető lépései 

8. Cooper, a Tökéletes Közérzet programja, a 3 alappillér ma, ideális testsúly, táplálkozás alapjai 

9. A motiváció kérdései, a ’kompenzációs’ és a ’folytatólagos tevékenység’ elmélete 

10. A stressz jelensége, rövid- és hosszú távú stressz, a stressz kezelés, stressz oldás módszerei 

11. Flow, az áramlat, sport és flow, a flow szerepe a motivációban 

12. A szabadidősport területének felépítése hazánkban, magyarországi rekreációs szervezetek (legfelsőbb irányítási 

szerv, felelősségi kör, fontos szervezetek) 

Összefoglalás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ szabályzata szerint  

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 A tanórák rendszeres látogatása, a TF Tanulmányi rendjének 
megfelelően, és az ezeken való aktív részvétel 

 Web-böngészés (órai munkák) 
 Félévzáró Zárthelyi dolgozat 
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A feladatok maradéktalan és határidőre való teljesítése. 

A félév írásbeli kollokviummal zárul.  

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kovács Tamás Attila: A Rekreáció elmélete és módszertana, 2004.   Budapest, Fitness Kft.  
Cooper, H. Kenneth (1987): A tökéletes közérzet programja, Budapest, Sport 
Csíkszentmihályi, Mihály  (1997) : Flow Az áramlat, Budapest, Akadémia Kiadó 
Fritz, Péter(2006): Mozgásos rekreáció, Rekreáció Mindenkinek 1., Bába Kiadó 
Földesiné, Sz. Gyöngyi - Gál, Andrea – Dóczi Tamás (2008): Társadalmi riport a sportról, Budapest,  ÖM Sport 
Szakállamtitkárság, MSTT   
Selye, János (1976): Stressz distressz nélkül, Budapest, Akadémiai Kiadó 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Ajánlott folyóiratok: 
Rekreacio.eu szakmai folyóirat 
Rekreológia szakmai folyóirat 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Fitnesz irányzatok Kódja: TE-SPRBN-RRC-FITI 
TE-SPRBL-RRC-FITI 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.08.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve: Tánczos Zoltán,  Katona Zsófia 

Előtanulmányi feltételek: - 

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 az edzéselméleti és módszertani, valamint anatómiai ismereteikre 
építve, ismerjék meg a korszerű fitneszközpontokban használatos 
kondicionáló gépek és sporteszközök helyes használatát és gyakorlatanyagát. 
Sajátítsák el a különféle izomcsoportok izolált kondicionálásának és 
nyújtásának leghatékonyabb módszereit. Ismerjék meg a fizikai 
állapotfelmérést szolgáló fittségi teszteléseket, és a fitnesz felhasználásának 
különféle területeit, hangsúlyosan a mozgásterápiás célok tekintetében. 
Legyenek képesek személyre szabott edzésterv összeállítására a tanulók vagy 
a leendő klienseik adottságainak, egészségi állapotának, esetleges 
betegségeinek maximális szem előtt tartásával. A csoportos óravezetés 
módszertani ismereteinek és a fitneszaerobik alapóra részeinek megismerése, 
a bemelegítés és a levezetés-nyújtás órarészek elsajátítása, óravezetése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
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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 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. 

 Ismeri a testnevelés és 

sportmozgalom célkitűzéseit, 

szervezeti és 

kapcsolatrendszerét. 
  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 egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, valamint 

egészségfejlesztő, rekreációs és 

életmódprogramok gyakorlati 

megvalósítására. 

 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. 

  

  

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 
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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. 

  

  

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-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) 

1. Fitnesz elméleti alapismeretek.  
2. A fitnesz és személyi edzés tárgyi eszközei és helyszínei. 
3. A személyi edzés fogalma, a személyi edző feladatai. Motiváció és kommunikáció a személyi edzésben. 
4. A fizikai állapotfelmérés folyamata, eszközei és módszerei. 
5. Táplálkozási- és életmód tanácsadás. Sporttáplálkozás: az étrend-kiegészítők használatának lehetőségei.  
6. Bemelegítés és nyújtás technikája a személyi edzésben. 
7. Edzéstervezés a személyi edzésben, edzésterv készítés. Pulzuskontroll és aerob tréning.  
8. A kardiogépek használata és kardio-kőredzés. 
9. A lapsúlyos fitneszgépek használata.  
10. Szabadsúlyzós gyakorlatok és a saját testsúlyos edzés gyakorlatai.  
11. Funkcionális edzés, CrossFit tréning, speciális kiseszközös gyakorlatok.  
12. Személyre szabott edzés megtartása és kiértékelése. 
13. Általános testkultúrális ismeretek áttekintése. A csoportos óravezetés alkalmazási területeiben rejlő lehetőségek 
megismerése.  
14. Az aerobik mozgásanyagának a beépítése az iskolai testnevelésbe. Sportágtörténet. 
15. Az alapóra ismeretei, felépítése, részei, csoportos óravezetés módszertana. 
16. A csoportos óravezetésben alkalmazott bemelegítés, levezetés-nyújtás óravezetésének elsajátítása. 
17. Gyakorlati bemutatás. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 



258 

 

 

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 aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, 
edzéstervek összeállítása megadott szempontok alapján, az 
írásbeli dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése a félév 
anyagából, gyakorlati bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a teljesítés 
hiányának következménye 

Óralátogatás 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 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Tánczos Zoltán (2018): Fitnesz és személyi edzés. Krea-Fitt Kft., Budapest. 
Tihanyiné dr. Hős Ágnes: Az aerobik elmélete és gyakorlata TF, Budapest 1995. 
Dr. Szécsényi József: Stretching, TF, Budapest, 1992. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Osváth Péter (2004): Testépítés gyakorlatai. Fitness Kft., Budapest. 
Radák Zsolt: Edzésélettan. Budapest, Magyarország: Magánkiadás (2016), 215 p. 
Tánczos Zoltán, Bognár József: A személyi edzői hivatás tudományos és szakmai aspektusai 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 60: 1 pp. 45-50., 6 p. (2019) 
Tánczos Zoltán, Bognár József: Személyi edzés és munkahelyi egészségfejlesztés: az elmélet és a gyakorlat 
találkozása. TESTNEVELÉS, SPORT, TUDOMÁNY / PHYSICAL EDUCATION, SPORT, SCIENCE 2 : 1-2 
pp. 109-113., 5 p. (2017) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportturizmus alapjai II. Kódja: TE-SPRBN- RRC-STA2 
TE-SPRBL- RRC-STA2 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.04.19. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Nagy Kinga 

Előtanulmányi feltételek: Sportturizmus alapjai I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: - A hallgatók átfogó képet kapnak a hazai és nemzetközi aktív és passzív 
sportturizmus jelenlegi helyzetéről, változásairól, legfontosabb sportturisztikai 
termékeiről.  

- Megismerik a sportturisztikai piac főbb területeit, azok működését. Az iparág 
különböző akcióterületeiről történő komplex ismeretek átadása hozzásegíti a 
hallgatókat ahhoz, hogy el tudják magukat helyezni ezen a területen. 

- A hallgatók a félév végére képessé válnak felmérni saját tudásuk és 
érdeklődésük ismeretében, hogy potenciális munkavállalóként a sport ágazathoz 
kötődő idegenforgalom mely területe jelenthet számukra munkalehetőséget. 

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. 

Ismeri és érti az emberi erőforrások 
alkalmazásához szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket.  

 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 és érti az emberi erőforrások 
alkalmazásához szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket. 

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

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a szabályozás 
folyamatával. 

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

  

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 sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

 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 korszerű informatikai 
rendszereket, eszközöket. 

 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 sportszervezeteknél, 
önkormányzatoknál, rekreációs 
intézményeknél, rendezvényszervezéssel 
foglalkozó szervezeteknél szervezői és 
vezetői feladatok ellátására. 

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

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint másokkal, 
más szervezetekkel együttműködve oldja 
meg. 

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

 Személyes példamutatásával elősegíti 
környezete sportolással kapcsolatos 
pozitív szemléletmódjának alakítását. 

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

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-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. 

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sportturizmus definiálása, jellemzői, területei, formái. A sportturizmus modellje. 

2. A sportturizmus modellje és elemeinek jellemzése, természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális környezet. 
Az utazás, a sporttevékenység és a megjelenő hatások.  

3. A sportturizmus rendszer-és termékszemléletű értelmezése. 

4. Turisztikai animáció (szállodai és rendezvény), mint vonzerőt generáló szolgáltatás. 

5. Passzív sportturisztikai termékek (olimpiák, autó-és motorsport versenyek, sportjátékok)  

6. Aktív sportturisztikai termékek (természethez kötődő (öko-) sportturizmus: vízi, lovas, kerékpárturizmus, téli 
sportok, kaland-és extrémsportok, fitnesz, ütős sportok, stb.)  

7. Egészségturizmus Magyarországon. Hazai vonzerők és jellemző célcsoportok. 

8. Motivációk a sportturizmusban. Komfortzóna - elmélet, a flow-állapot modell szerepe a sportturisztikai 
tevékenységek tervezésénél. 

9. A turizmus és a sportturizmus hazai és nemzetközi szervezeti rendszere. Küldőpiacok. 

10. Utazásszervezés-és közvetítés (utazási irodák) a sportturizmusban. 

11. A sportturisztikai termékek és események marketingje. A különböző térbeli szintekre jellemző turizmusmarketing: 
ország-, régió-, desztináció-, és településmarketing.  
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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) 

Az aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, órai és otthoni 
gyakorlati feladatok elkészítése, projektmunka elkészítése és bemutatása 
4 fős csoportokban, ZH dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása a szorgalmi időszakban.. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás (nappali tagozaton max. 20% hiányzás), órai és otthoni 
gyakorlati feladatok elkészítése, projektmunka elkészítése és bemutatása 
4-5 fős csoportokban, órán; ZH dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel 
történő megírása a szorgalmi időszakban. A feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után. 

Az oktatóknak az aláírás megszerzését vagy megtagadását a vizsgaidőszak 
első hetének végéig rögzítenie kell a NEPTUN rendszerben, a határidő 
elmulasztását követően az aláírást köteles az oktató megadni a 
hallgatónak. A vizsgaidőszak első hetét követően aláírás megszerzése vagy 
megtagadása nem lehetséges. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy,  

melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

A Gyakorlati jegy kialakítása (követelménytípusok súlyozása): 

 50% kiscsoportos projektfeladat eredménye (a félév utolsó 
foglalkozásán 4-5 fős csoportokban esettanulmány bemutatása 
prezentáció és video formájában. Téma: egy, az oktató által 
jóváhagyott sportturisztikai vállalkozás / esemény piaci környezetének 
bemutatása, esettanulmány készítése az oktató által megadott 
szempontok szerint.) 

 50% zárthelyi dolgozat (legalább 60 %-os eredménnyel történő 
megírása a félév utolsó foglalkozásán, illetve a szorgalmi időszakban 
az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból 
kifejtős kérdésekkel.) 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

-  Marton Gergely: Sportturizmus. 2015. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Elérhető online 1  

- Laczkó Tamás - BÁNHIDI Miklós: SPORT-ÉS EGÉSZSÉGTURIZMUS ALAPJAI. 2015. Pécs, Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar Elérhető online 2 

 

                                                 
1
http://tamop-sport-2015.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/sportturizmus.pdf Utolsó letöltés: 2016-11-28 

2
http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/oktatas/OktatasiAnyagok/!Palyazati/sport/SportEgturizmus_elektr

onikusK3.pdf Utolsó letöltés: 2016-11-28 

http://tamop-sport-2015.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/sportturizmus.pdf
http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/oktatas/OktatasiAnyagok/!Palyazati/sport/SportEgturizmus_elektronikusK3.pdf
http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/oktatas/OktatasiAnyagok/!Palyazati/sport/SportEgturizmus_elektronikusK3.pdf
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AJÁNLOTT IRODALOM 

- Bánhidi Miklós: Sportföldrajz, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. 

- Bánhidi Miklós – Leber Rudolf: SPORT – TURIZMUS – KÖRNYEZET magyar es osztrák kontextusban, Győr, 2011. 

- Magyar Márton: Turisztikai animáció. BGF-KVIFK, 2003. Elérhető online 3 

 

 

 

                                                 
3
https://issuu.com/mutf/docs/turisztikai_anim_ci__jegyzet/28  Utolsó letöltés: 2016-11-28 

https://issuu.com/mutf/docs/turisztikai_anim_ci__jegyzet/28
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Rekreációs eseményszervezés Kódja: TE-SPRBN-RRC-RESZ 
TE-SPRBL-RRC-RESZ 

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 10. 09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   dr. Irmai István 

Oktató neve:  dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  A hallgatók szerezzék meg a rekreáció témájú rendezvényszervezéshez szükséges 
alapvető ismereteket. Legyenek tisztában a rendezvényszervezés kapcsán 
felmerülő leggyakoribb problémákkal, nehézségekkel és legyenek képesek ezek 
megoldására. 
Legfőbb cél, hogy meg tudjanak szervezni és lebonyolítani egy adott rendezvényt 
(közös munkában). 
 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a testnevelés és 
sport/rekreáció szervezeti és 

Ismeri és érti az emberi erőforrások 
alkalmazásához szükséges gazdasági, 
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rugalmassága, formálhatósága) kapcsolatrendszerét, az emberi 
erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket.  

  

  

  

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 egészségtudatos életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára a 
családokban és társadalmi, egészségügyi, 
szociális, nevelési-oktatási 
intézményekbe 

 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. 

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Igényes munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 

  

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 

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

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 
1. Téma: Alapfogalmak  

1.1 A rekreáció esemény fogalma 
1.2 A rekreáció tevékenység fogalma 
1.3 A rekreáció szervezésének fogalma  
1.4 A rekreáció eseményszervezés rendszerének meghatározása  

2. Téma: Események csoportosítása a tevékenységek fajtája szerint  
2.1 A tevékenységek szerinti csoportosítás (egyéni és szervezett)  
2.2 Helyszínek szerinti csoportosítás (szárazföld, víz, levegő) 
2.3 Indulók és nézők száma szerinti csoportosítás  
2.4 Finanszírozásuk szerinti csoportosítás 

3-4. Téma: Egyének és csoportok számára végzett eseményszervező tevékenységek  
3.1 Egyéni tevékenységek szervezési feladatai 

3.1.1 Célmeghatározás 
3.1.2 Segítségnyújtás, tanácsadási és edzéstervezési feladatok 

3.2 Eseményszervező megbízás típusai 
3.2.1 Megbízás 
3.2.2 Vállalkozás 

5. Téma: Kevés és közepes résztvevő jelenlétével zajló rendezvények szervezési feladatai és „buktatói”  
5.1 Tervezés, tárgyalás, egyeztetés 
5.2 Lebonyolítás 
5.3 Utómunkálatok 

6-8 Téma: Nagy rendezvények szervezési feladatai és „buktatói”  
6.1 Tervezés 

6.1.1 Tárgyalás, egyeztetés 
6.1.2 Terepszemle, útvonal- és helyszínbejárás 
6.1.3 Lebonyolítási tervek 
6.1.4 Beszerzések, előállítások, ellenőrzés 
6.1.5 Előkészítő programok 

 6.2 Az esemény közvetlen előkészítése 
  6.2.1 Kiszállítás 
  6.2.2 Berendezés 
  6.2.3 Utolsó eligazítás 
  6.2.4 Főpróba, utolsó ellenőrzések 
  6.2.5 Versenyiroda nyitása 
  6.2.6 Versenyzőközpont zárása, nevezési listák készítése 
 6.3 Az esemény 
  6.3.1 Kezdés, rajt 
  6.3.2 A verseny 
  6.3.3 Lebonyolítás, ellenőrzés 
  6.3.4 Befejezés, célbaérkezés, döntő 
  6.3.5 Bontás 
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  6.3.6 Záró programok 
 6.4 Zárás 
  6.4.1 Visszaszállítások 
  6.4.2 Elszámolások 
  6.4.3 Értékelés 
 

9. Téma: Különböző eszközökkel és színtereken szervezett vízi rendezvények és szervezési nehézségei  
9.1 vízitúra 
9.2 csapatépítés sárkánykenuval 
9.3 rafting 
9.4 vízikarnevál 
9.5 uszodai vetélkedők  

10.  Téma: Különböző eszközökkel és színtereken szervezett turisztika és magashegyi túrák szervezési nehézségei  
10.1 homogén-heterogén csoportok 
10.2 létszám 
10.3 túraútvonal kijelölés 
10.4 szállás 
10.5 étkezés 
10.6 csomagok 
10.7 mentés és elsősegélynyújtás 

11.  Téma: Különböző eszközökkel és színtereken szervezett kerékpár és motoros túrák szervezési nehézségei  
11.1 homogén-heterogén csoportok 
11.2 létszám 
11.3 túraútvonal kijelölés 
11.4 szállás 
11.5 étkezés 
11.6 csomagok 
11.7 mentés és elsősegélynyújtás  
11.8 műszaki problémák 
11.9 tankolás 

12.  Téma: Különböző eszközökkel és színtereken szervezett téli sportrendezvények  
12.1 homogén-heterogén csoportok 
12.2 létszám  
12.3 utazás 
12.4 szállás 
12.5 étkezés 
12.6 csomagok  
12.7 felszerelés 
12.8 mentés és elsősegélynyújtás 
12.9 program  

13. Téma: Csapatépítő tréningek  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

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 megjelenés és aktív részvétel 

- kijelölt félévzáró rendezvény sikeres megrendezése.   

(A hallgatók feladata egy kijelölt témájú rendezvény megszervezése és 

sikeres lebonyolítása! A feladat elvégzését folyamatos tanári konzultáció 

segíti. ) 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az óralátogatás TVSZ-ban előírt feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 
Az előadáson és a gyakorlati foglalkozásokon történő részvétel, a kijelölt 
rendezvény sikeres megszervezése, lebonyolítása 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kovács Tamás Attila (2004): Rekreáció elmélete és módszertana, Budapest 
 Németh Zsolt (2000): Versenyszervezés, Budapest 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Vezetés-szervezés I.-II. (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem jegyzet) Aula  Kiadó Kft., Budapest 
 

 



269 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Egészségfejlesztés I. Kódja: TE-SPRBN-ESO-EGF1 
TE-SPRBL-ESO-EGF1 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. szeptember 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Uvacsek Martina 

Oktató neve:  Dr. Kneffel Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos legújabb elméletek megismertetése, a 

társszakmák egészségfejlesztési vonatkozású ismeretanyagának integrálása, a 

kompetencia központú egészségfejlesztésre való elméleti felkészítés. Az 

egészségfejlesztés folyamatában információgyűjtés, egészségfejlesztési 

szükségletek (normatív, érzett, kinyilvánított és komparatív szükséglet) és 

prioritások meghatározására is sor kerül. A Közösségi egészségfejlesztés. 

Nemzetközi (WHO, EU), nemzeti (Népegészségügyi Program elemzése), helyi, 

önkormányzati stratégiák tanulmányozása bemutatása is célja az oktatásnak.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 

Ismeri a testkultúra és az egészségkultúra 
alapfogalmait, fejlesztésük 
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rugalmassága, formálhatósága) megállapítására alkalmas újfajta 
műszerek működését, a módszereket 
és eljárásokat. 

eszközrendszereit, módszereit és 
eljárásait.  

  

  

  

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 egészségtudatos életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára a 
családokban és társadalmi, egészségügyi, 
szociális, nevelési-oktatási 
intézményekbe 

  

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

  

  

  

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, a hiteles szakmai forrásokra 
támaszkodva tekinti át és elemzi a 
testkultúra, illetve az egészségkultúra 
kérdéseit, és a problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Az egészség több szempontú meghatározása 

2. Az egészségfejlesztés fő irányai, területei 

3. A fogyatékkal élők egészségfejlesztése 

4. A táplálkozás és élelmezés egészséget meghatározó szerepe 

5. Testmozgás és egészség 

6. Család, társas kapcsolatok, társadalom, női és férfi szerepek 

7. A környezet egészséget meghatározó szerepe 

8. A média egészséget meghatározó szerepe 

9. Az idő és az egészség 

10. Életmód, kultúra, egészségtudatosság 

11. Interdiszciplináris életminőség-modell 

12. A magyar népesség életminőségének elméleti diszciplinái 

13. Az egészség, mint érték, és cél (mentálhigiénés megközelítés) 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, írásbeli vagy szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot 

figyelembe véve. 

 

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  az oktató által meghatározott, a félév folyamán 

közzétett tananyagból és módon. 

 

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) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Dr. Barabás Katalin (2005) Egészségfejlesztés apaismeretek pedagógusok számára.(A pedagógusképzés és  

továbbképzés számára ajánlott tananyag) Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával, a Nemzeti 

Népegészségügyi Program részeként. Medicina Kiadó 

Ihász Ferenc: (2013)Egészségmegőrzés, Prevenció, Terhelésélettani alapismeretek 

Magyar Sporttudományi Társaság szakkönyvei Kiadó Budapest 

Istvánfi Csaba: Mozgástanulás, Mozgáskészség, Mozgásügyesség  (Budapest, 2006) 

Istvánfi Csaba: Nevelés, Testnevelés, Sport 

Kalokagathia A Testnevelési és Sporttudományi Kar Közleményei 

Vol. XLIII. 2005.No. 1-2. 

Kopp M., Kovács M. (2006) A magyar népesség életminőség az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Egészségfejlesztés folyóirat aktuális cikkei, angol nyelvű cikkek, folyóiratok 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szakmai gyakorlat II. Kódja: TE-SPRBN-RRC-SZGY2 
TE-SPRBL-RRC-SZGY2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.01. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   
Foglalkozás vezetési gyakorlatok a rekreáció színterein. 

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, 

Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
fejlesztéséhez.  
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valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

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

 Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait. 

  

  

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

  

  

  

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

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

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 Igényes munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 

  

  

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. 

Elkötelezett és igényes munkavégzésével 
hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és 
az egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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az általunk kiajánlott vagy saját helyszíneken és időpontokban – minimum 5×8 óra gyakorlat teljesítése 
rendezvényeken. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 rekreáció foglalkozásvezetési gyakorlat: az általunk kiajánlott 
külsős gyakorlati helyszíneken - minimum 3x8 óra gyakorlat 
teljesítése /félév  

 2 alkalommal animátori, szervezői tevékenység a „Sportfőváros 
2019” rendezvényein 

 1 szabadon választott rendezvényen való aktív részvétel  

 Aktív részvétel a Sportinnovációs Konferencián 

 Az összes követelményt teljesíteni kell a szorgalmi időszak végéig. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

1-1 oldalas beszámoló megírása a szerzett tapasztalatokról, mindegyik 
helyszínről (rekreációs szempontból) 

a jelenlétet igazoló nyomtatvány leadása a szorgalmi időszak végéig. 

Amennyiben a hallgató nem adja le a megadott határidőig valamelyik 
nyomtatványt, az aláírás megtagadásra kerül. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy/kollokvium 
Értékelés 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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AJÁNLOTT IRODALOM 
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Sportszervező szakirány 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportgazdaságtan I. Kódja: TE-SPRBN-SDK-SGT1 
TE-SPRBL-SDK-SGT1 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Kendelényi- Gulyás Erika 

Előtanulmányi feltételek: Közgazdaság II. 

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 
sportiparág különböző szegmenseinek elemzésén keresztül a hallgatók 
képessé válnak az üzleti, állami és a civil modell összehasonlítására, 
értékelésére. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

Ismeri az alapvető 
sporttudományi, sportgazdasági, 
vezetéselméleti, 
szervezéstudományi és 
projektmenedzsment 
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módszereket, elméleteket és 
gyakorlatokat.  

  

  

  

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

  

  

  

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

  

  

  

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. 

Feladatait általános felügyelet 
mellett, önállóan végzi és 
szervezi.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Bevezetés a sportgazdaságtanba   
2. A sport és gazdaságtan alapvető összefüggései 
3. A sport iparági jellemzői, a sportszolgáltatások sajátosságai 
4. Piaci szerkezetek a sportban   
5. A sport kínálata; állami és a privát szektor szerepe 
6. A sport kínálata; a non-profit szektor szerepe a sportban 
7. A professzionális sport piacai 
8. A bizonytalan kimenet, versenyegyensúly 
9. Az amerikai és európai ligák gazdasági jellemzői 
10. Verseny és ösztönzés a sportban 
11. A professzionális sport munkaerőpiaca 
12. A közvetítési jogok és a szponzorációs piac sajátosságai 
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13. Összefoglalás 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel; aláírás megszerzése; házi dolgozat leadása és prezentálása; írásbeli vizsga 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 órákon való aktív részvétel; aláírás megszerzése; házi dolgozat 
leadása és prezentálása; írásbeli vizsga teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a teljesítés 
hiányának következménye 

  óralátogatás mellett, a kiadott házi dolgozatok 
elkészítése 

 feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dénes Ferenc (2015): Sportközgazdaságtan. Debrecen, Campus Kiadó (1. fejezet) 
Ács Pongrác (2015): Sport és gazdaság, PTE EGK (3., 6., 8. fejezet) 
  

AJÁNLOTT IRODALOM 
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 Simon Kuper - Stefan Szymanski (2016): Fociológia, Twister Média Kft. 
Stefan Szymanski: Playbooks and Checkbooks: An Introduction to the Economics of Modern Sports  
Princeton University Press, 2009  
András Krisztina (2003): Ületi elemek a sportban – a labdarúgás példáján keresztül. PhD értekezés 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportjog alapjai Kódja:  TE-SPRBN-SJC-SJA 
TE-SPRBL-SJC-SJA 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sárközy Tamás 

Oktató neve:  Dr. Szekeres Diána 

Előtanulmányi feltételek: - 

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 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) 

 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 az alapvető 
sporttudományi, 
sportgazdasági, 
vezetéselméleti, 
szervezéstudományi és 
projektmenedzsment 
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vezetéselméleti, szerv módszereket, elméleteket és 
gyakorlatokat.  

  

  

  

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 elsajátított gazdasági, 
szervezési, vezetési és jogi 
ismeretek hatékony 
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. 

 Kötelességének tartja a 
szakterület szerint releváns, 
kapcsolódó más szakpolitikák, 
jogszabályok követését, 
alkalmazását, illetve betartását. 

  

  

  

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. 

Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban.  

  

  

  

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 
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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 

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. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportmarketing alapjai Kódja: TE-SPRBN-SMD-SMA 
TE-SPRBL-SMD-SMA 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 03.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve:  Széles József 

Előtanulmányi feltételek: Marketing alapjai 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése az alapvető sportmarketing fogalmakkal és 
eszközökkel. Későbbi vezetői szerepüket előrevetítve megismerjék az alapvető 
menedzseri feladatokat, képesek legyenek felismerni az alkalmazási helyzeteket a 
sportszervezői 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.  
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 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. 

  

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. 

  

  

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. 

  

  

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. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

40. Alapfogalmak, elemzési eszközök, marketing-mix, marketingkommunikáció – ismétlés 
41. Fogyasztói igény, piac, szegmentálás, célcsoportok, versenytársak – választott projektfeladatban, csoportmunka 
42. Környezeti elemzés – választott projektfeladatban, csoportmunka 
43. Piac feltérképezése (célpiac és igénye, felhasználói tapasztalatok, Persona) – választott projektfeladatban, 

csoportmunka 
44. Üzleti modell, marketing (smart) cél – választott projektfeladatban, csoportmunka 
45. Csoportos prezentáció I. 
46. Csoportos prezentáció II. 
47. Marketing-mix kialakítása (stratégiai irány meghatározása)  – választott projektfeladatban csoportmunka 
48. Marketing terv kidolgozása I. – választott projektfeladatban csoportmunka 
49. Marketing terv kidolgozása II. – választott projektfeladatban csoportmunka 
50. Marketingkommunikációs terv kidolgozása – választott projektfeladatban csoportmunka 
51. Csoportos prezentáció I. 
52. Csoportos prezentáció II. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- Csoportos órai munka, valamint esettanulmányok megoldása, csoportos prezentációk 
- Záró csoportos prezentáción az egyedi kérdés megválaszolása 

 

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) 

Kijelölt időpontban összesen 2 prezentáció/csoport teljesítése 
Választott projektfeladat leadása a 12. hetet megelőzően 
Sikeres záró (2.) prezentáció 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás az SZVSZ szerint, órai csoportmunkában való részvétel, 
a megadott pontszám elérése, záró csoportos prezentáció sikeres 
teljesítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 óra munka, beadandók, prezentációk – összpontszám alapján 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Dr. Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, 2014 
Rekettye Gábor: Marketing a kisvállalatoknak, Akadémiai Kiadó, 2012 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Elméleti menedzsment MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportmenedzsment II.  Kódja: TE-SPRBN-SMD-SMM2 
TE-SPRBL-SMD-SMM2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve:  Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Sportmenedzsment I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

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

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

 A sportszervezetek működéséhez, 
működtetéséhez szükséges 
gazdasági, vezetéselméleti, és 
szervezéstudományi ismeretekkel 
rendelkezik. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő 
funkcióját (nemek, károsodottak, 
fogyatékkal élők, kisebbségek, hátrányos 
helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri az alapvető sporttudományi, 
sportgazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi és 
projektmenedzsment módszereket, 
elméleteket és gyakorlatokat. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

 Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett 
társadalmi, gazdasági szereplők 
viselkedését meghatározó külső és 
belső környezeti tényezőkkel, a 
társadalmi, gazdasági viselkedés, 
döntések információs és  

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. 

 Sportszervezetben szervezői 
tevékenységet tervez, szervez, 
irányít és ellenőriz. 

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

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

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

 Sportszervezetet, vagy szervezeti 
egységét vezeti, működési 
folyamatait tervezi, irányítja, az 
erőforrásokkal gazdálkodik. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

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

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. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 

 Elkötelezett a sportszervezetek 
hatékony és eredményes gazdasági 
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magyar és idegen nyelven. működtetése 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. 

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

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

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

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. 

Feladatait általános felügyelet 
mellett, önállóan végzi és szervezi.  

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

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

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

 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., Működési modellek a sportban 
2., A sport bevételi forrásai 
3., A sportpiac; mérete, jellege, területei és jelentősége a GDP-n belül. 
4., Az amatőr és profi sport különbsége, a versenyspirál 
5., A rekreációs sport intézményei 
6., Sportrendezvények szervezési folyamata 
7., A fogyatékossággal élők sportjának menedzsmentkérdései 
8., A jó kormányzás a sportban 
9., Sportfejlesztési modellek 
10., Utánpótlássport jellegzetességei 
11., Utánpótlássport jellegzetességei II 
12., Utánpótlássport jellegzetességei III 
13., A szervezés folyamata sportban 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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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) 

 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 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:  Stratégiai és projektmenedzsment Kódja:  TE-SPRBN-SMD-SPM 
TE-SPRBL-SMD-SPM 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.03.29 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr.Chaudhuri Sujit 

Oktató neve:  Dr.Chaudhuri Sujit, Széles József 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy bemutassa a projektek (elsősorban a rekreáció 
létesítmények és egészségfejlesztési megoldásokhoz kapcsolódó szervezetek 
esetében) menedzselésének lényegi kérdéseit, a projektmenedzsment 
eszköztárának fő elemeit 

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 sport, rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, 
általános folyamatait, ezek felépítését és 
működését.  



293 

 

valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

  

  

  

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 szakterületi erőforrások 
felkutatására, bevonására és az azokkal 
történő gazdálkodásra. 

  

  

  

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 és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra. 

  

  

  

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. 

Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A projektmenedzsment alapjai 
a. Alapfogalmak 
b. A projektmenedzsment mint feladat megoldási módszer 
c. A projektmenedzsment területei 
d. A projektek eredete, problémafa, célfa 

 

A projektszervezet, szervezeti illesztés 
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a. A projektek tipikus szervezeti felépítése 
b. Főbb feladatok, felelősség, hatáskörök 
c. A projektszervezet működtetése 
d. A projektszervezet illesztése a vállalkozás szervezetébe 

A projektek kezdeményezési szakasza és felsőszintű tervezése 
a. A kezdeményezési szakasz célja, feladatai 
b. A megvalósíthatóság vizsgálata 
c. A felsőszintű tervezés célja, feladatok 
d. A projekt célok meghatározása 
e. Mérföldkőszintű terv 

 
 

 A projekt működésének megtervezése 
a. A működési terv készítésének célja, főbb elemek 
b. A kommunikációs terv 
c. A beszámoló rendszer tervezése 
d. További elemek 

 

GYAKORLAT 1 : 
A projektmegvalósítás tervei. A projektteljesítés irányítása. Projektsiker-szervezeti siker.  
 

 A projekt működésének megtervezése 
e. A működési terv készítésének célja, főbb elemek 
f. A kommunikációs terv 
g. A beszámoló rendszer tervezése 
h. További elemek 

Ütem- és erőforrás tervezés 
a. Kiindulópontok 
b. A tervezés folyamata 
c. Hálótervezés, becslések 
d. Ütem- és erőforrástervvé alakítás 
e. További teendők, a terv finomítása és karbantartása 

 
 

 Kockázatkezelési terv készítése 
a. Fogalmak, a tevékenység célja 
b. A terv készítésének folyamata 
c. Kockázatkezelési stratégiák 
d. Gyakorlati alkalmazások 

 

 Projekt kommunikáció, feladat delegálás 
a. A projekt kommunikáció jelentősége, területei 
b. Kommunikációs technikák 
c. Megbeszélések előkészítése és levezetése 
d. E-mail és online kommunikáció 
e. Dokumentumkezelés 

Motiválás, konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia 
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a. A motiváció szerepe a sikerben 
b. Motiválási elméletek 
c. Konfliktuskezelés 
d. Érzelmi intelligencia 

 

 

 GYAKORLAT 2 : 
Egészségfejlesztési projektszükségletek és prioritási sorrendek. Az egészségfejlesztési projektmenedzsment 
legfontosabb szempontjai.  

 

 A projekt végrehajtás felügyelete, monitoring-kontrolling eszközök 
a. A monitoring-kontrolling ciklus 
b. A projekt jelentések ajánlott tartalma 
c. Bevált monitoring eszközök 
d. A beszámoló rendszer működtetése 

Változás- és problémakezelés a projektekben 
a. Tipikus változási helyzetek 
b. A változáskezelés folyamata 
c. Beavatkozási szintek 
d. A változások emberi oldala 

 

 Projekt zárás és értékelés, a projektek legfőbb sikertényezői 
a. Teendők a projektek zárása során 
b. A projekt értékelés módjai 
c. A projektek sikerére ható tényezők áttekintése 
d. A legfőbb projekt sikertényezők 

 

Stratégiai menedzsment módszertana és gyakorlata I 

Stratégiai menedzsment módszertana és gyakorlata II 

GYAKORLAT 3: 
Stratégiai komplex esettanulmány 

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) 

 aktív részvétel az órákon (kiegészítő pontok 
feladatai)+gyakorlatok 1 , 2 és 3 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 sikertelen gyakorlat 1 vagy 2 vagy 3 esetén aláírás megtagadva 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Összértékezési séma elemei: 
gyakorlatok 1+2 +3                               30+30+40% 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr.Chaudhuri Sujit et al.  Projekmenedzsment  előadások anyaga PDF PPT TF 2017 
Esettanulányok beleértve: 

 A XVIII. ker. Sport és rendezvénycsarnok vázlattervének fejlesztése értékelemzéssel 

 Lótenyésztési és lovassport-központ kialakítása Keszthelyen – előzetes megvalósíthatósági tanulmány 
Széles József/ Chaudhuri Sujit : Stratégiai Menedzsment összefoglaló előadások anyaga PPT vagy PDF  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Szerző: Eric Verzuh: Projektmenedzsment Kiadó: HVG Zrt. Kiadás helye: Budapest Legújabb kiadás éve: 2006 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportjátékok / tenisz Kódja: TE-SPRBN-SPJ-SPJ 
TE-SPRBL-SPJ-SPJ 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Nemes Gábor 

Oktató neve: Nemes Gábor, Dékány Marcell 

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: A képzés célja, hogy a hallgatók alapvető jártasságot szerezzenek a tenisz 
sportágban, megismerjék a tenisz nemzetközi és hazai történetét, a játék 
alapvető szabályait, valamint képet kapjanak a 12 éven aluli gyermekek 
teniszoktatásáról. 
 

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 

Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait.  
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sporttudományi, 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. 

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

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
szabályozás folyamatával. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a mikro-
és makroökonómia 

 Ismeri és érti az emberi 
erőforrások alkalmazásához 
szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket. 

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 sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

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

 Képes az elsajátított szakmai, jogi, 
gazdasági, valamint szervezési és 
vezetési ismeretek hatékony 
gyakorlati alkalmazására. 

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

 Képes a sportszervezeteknél, 
önkormányzatoknál, rekreációs 
intézményeknél, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

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

 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 

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és 
tágabb társadalmi körben terjeszti. 

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

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

 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. 

Önállóan, a hiteles szakmai 
forrásokra támaszkodva tekinti át 
és elemzi a testkultúra, illetve az 
egészségkultúra kérdéseit, és a 
problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett 
egészségről, és álláspontját 
modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti. 

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

 Tudatosan képviseli 
szakterületének korszerű 
elméleteit és módszereit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A teniszjáték alapjainak előkészítése. Képességfejlesztés tenisz specifikus játékok segítségével. 

 A labdamenet kialakítása. 

 A tenyeres ütés technikai kompetenciái piros pályán. 

 A fonák ütés technikai kompetenciái piros pályán. 

 Az adogatás és az adogatás-fogadás technikai kompetenciái piros pályán. 

 A röpte játék technikai kompetenciái piros pályán. 

 A támadásindítás alapjai piros pályán. 

 Az alapütések hurok mozdulatának kialakítása és jelentősége narancs pályán. 

 Alapvonal játék taktikai elemei narancs pályán. 

 Az adogatás és az adogatás-fogadás technikai és taktikai kompetenciái narancs pályán. 

 A lecsapás ütés kialakítása és eredményes felhasználása narancs pályán. A röpte játék és a támadásindítás 
kompetenciái narancs pályán. 

 Egyéni és páros taktikai elemek egész pályán. 

 Házibajnokságok. 
 

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 (házibajnokság),  
írásbeli 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. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely az alábbiak alapján alakul ki. A 12-13. héten 
házibajnokság keretében mutatják be a hallgatók a félév gyakorlati 
ismereteit. A szorgalmi időszak végeztével 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 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:  Szakmai gyakorlat III. Kódja:  TE-SPRBN-SMD-SZGY3 
TE-SPRBL-SMD-SZGY3 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. SZEPTEMBER 1 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Perényi Szilvia 

Oktató neve:  Dr. Perényi Szilvia 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók elmélyítsék gyakorlati tudásukat, 
személyesen is megismerkedjenek a sport gyakorlati szereplőivel, feladataival és 
szervezeteivel; valamint az elméleti tudásanyag alkalmazásának lehetőségeiről 
szerezzenek benyomásokat. Célja továbbá, hogy a hallgató és a 
fogadószervezetek között olyan együttműködésre adjon lehetőséget, mely 
mindkét fél számára egyaránt értékes és hasznos tapasztalatot jelent. 
 

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 

A sportszervezetek működéséhez, 
működtetéséhez szükséges gazdasági, 
vezetéselméleti, és szervezéstudományi 
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erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

ismeretekkel rendelkezik.  

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

 Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és kapcsolat-
rendszerével, az érintett társadalmi, 
gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti 
tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és  

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

 Ismeri az alapvető sporttudományi, 
sportgazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi és 
projektmenedzsment módszereket, 
elméleteket és gyakorlatokat. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet 
a mikro-és makroökonómia 

 Rendelkezik a sporttudomány és a 
gazdaságtudomány alapvető, átfogó 
fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, 
fejlődési jellegzetességeinek és 
összefüggéseinek ismeretével a releváns 
társadalmi, gazdasági szereplőkre, 
funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, 
g 

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. 

 Sportszervezetben szervezői 
tevékenységet tervez, szervez, irányít és 
ellenőriz. 

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

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

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes tudását folyamatosan és önállóan 
fejleszteni. 
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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. 

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

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

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

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

 Kötelességének tartja a szakterület 
szerint releváns, kapcsolódó más 
szakpolitikák, jogszabályok követését, 
alkalmazását, illetve betartását. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

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

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

Feladatait általános felügyelet mellett, 
önállóan végzi és szervezi.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

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

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

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

 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 hallgatók gyakorlatuk során szakmailag hasznos feladatok elvégzésére kapjanak lehetőséget a magyar sport 
különböző szervezeteinél; nyerjenek betekintést a fogadó szervezet működésébe és napi feladataiba; ismerkedjenek 
meg a sportban előforduló különböző feladat- és szerepkörökkel. Szerezzenek benyomásokat mind a versenysport, 
mind a szabadidősport területén, tapasztalják meg a különböző célcsoporti szerepeket. Ennek biztosítása érdekében a 
hallgatók szabadidősport versenyen indulóként, versenysportrendezvényen szurkolóként vesznek részt, és 
megismerkedhetnek az önkéntesség szerepkörével is. További cél, hogy a szakmai gyakorlat keretein belül a hallgatók 
megismerkedhessenek a tudományos ismeretátadás rendszerével - látogassanak el sporttal kapcsolatos konferenciákra, 
kapcsolódjanak be szakmai hálózatok vérkeringésébe és olvassanak szakmai kiadványokat. A szakmai gyakorlat 
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teljesítése során szerzett tapasztalataikat és tudásukat hasznosíthassák szakdolgozati témájuk kiválasztásánál és 
megírásánál, valamint záróvizsgájukra való felkészülésükben. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A gyakorlat rész-teljesi óra száma az adott félévben 60 óra, melyet 5 különböző bekapcsolódási forma mindegyikének 
teljesítéséből teljesíteni, melyek a következők: 1) Gyakorlati bekapcsolódás -32 óra, 2) Tudományos társasági tagság és 
konferencialátogatás – 8 óra; 3 Önkéntesség – 8 óra; 4) Részvétel szabadidősport rendezvényen – 8 óra; 5) Részvétel 
sporteseményen nézőként/szurkolóként – 8 óra. 
A teljesítéshez három kontakt órán való részvétel kötelező. 

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) 

A gyakorlat teljesítésének feltétele három kontaktórán való részvétel, ami 
a hallgató érdemjegyébe is beszámít. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az öt különböző  gyakorlati forma teljesítésének igazolása a 
meghatározott dokumentumok határidőre történő feltöltésével. 
Gyakorlati bekapcsolódás befogadó nyilatkozat (honlapról letölthető), 
értékelő lap (honlapról letölthető), szervezeti profil leírása (2 oldal), 
összefoglaló dolgozat (6 oldal),  
Tudományos társasági tagság és konferencialátogatás tagsági igazolás, 
konferencia program, összefoglaló dolgozat, fénykép.  
Önkéntesség összefoglaló dolgozat (4 oldal), igazolás (honlapról letölthető), 
fénykép.  
Részvétel szabadidősport rendezvényen összefoglaló beszámoló (2 
oldal), rajtszám vagy nevezési dokumentum, fénykép,  
Részvétel sporteseményen nézőként/szurkolóként belépő jegy vagy 
nyilatkozat ingyenességről, összefoglaló beszámoló (2 oldal), fénykép. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Beszámolók formai követelményeknek megfelelő elkészítése és 
határidőre történő feltöltése elektronikus formában. 1) Gyakorlati 
bekapcsolódás -60%, 2) Tudományos társasági tagság és 
konferencialátogatás – 10%; 3 Önkéntesség – 10%; 4) Részvétel 
szabadidősport rendezvényen – 10%; 5) Részvétel sporteseményen 
nézőként/szurkolóként – 10%. 
 
A szakmai gyakorlat végteljesítését követően a hallgató rövid 12 perces 
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(10 dia) ppt prezentáció előadásával összegzi tapasztalatait (3. félév 
vége). 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Sportszervezetek honlapjai. Sportrendezvények honlapjai. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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6. félév 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szellemi sportrekreáció Kódja: TE-SPRBN-RRC-SZSR 
TE-SPRBL-RRC-SZSR 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.14. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A kurzus a szellemi rekreáció körébe tartozó tevékenységeket foglalja össze és 
felkészíti a hallgatókat azok szervezésére, vezetésére.  

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 sport, rekreáció 

szervezeti és kapcsolatrendszerét, 

általános folyamatait, ezek felépítését és 

működését.  
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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 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) 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 

egészséges életmódot és életminőséget, 

valamint rendelkezik az egészségtudatos 

ember szemléletével; nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 

életminőség, valamint a rekreáció 

korszerű (egészségtudatos) szemléletével, 

nézeteit szűkebb és tágabb társadalmi 

körben 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. 

A sport- és az egészségkultúra, valamint 

az életminőség fejlesztése terén szerzett 

magas szintű tudását az emberek 

életminősének javítására szenteli.  

 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 szellemi rekreáció fogalma 
2. A szellemi rekreáció főbb csoportjainak meghatározása (kulturális, társasági-egyéni, természeti, kiegészítő és 

relaxációs technikák) 
3. Kulturális rekreációs tevékenységek I. (passzív: művészet) 
4. Kulturális rekreációs tevékenységek II. (aktív: fotózás, festészet) 
5. Társasági-egyéni rekreációs tevékenységek (rejtvény, szerencsejáték, népi játékok, stb.) 
6. Természeti rekreációs tevékenységek   
7. Szellemi sportok I. (sakk) 
8. Szellemi sportok II. (táblás játékok) 
9. Szellemi sportok III. (kártyajátékok) 
10. Szellemi sportok IV. (egyéb) 



308 

 

11. Online rekreáció 
12. E-sport 
13. Szellemi rekreációs foglalkozás szervezése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való részvétel. 
Zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak alatt. 
Egy gyakorlat vezetése, egy prezentáció és egy választott szellemi rekreációs tevékenység bemutatása. 

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 órákon való részvétel. 
Zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak alatt. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye Óralátogatás. Egy gyakorlat vezetése, egy prezentáció és egy választott 

szellemi rekreációs tevékenység bemutatása. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  
Zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak alatt. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Fritz Péter: Szellemi rekreáció – Rekreáció mindenkinek II. rész (2015) 

AJÁNLOTT IRODALOM 



309 

 

 Adott tevékenységek speciális irodalma 
Rob Beattie: Kártyakönyv (2010) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Táplálkozástan Kódja: TE-SPRBN-ESO-TAT 
TE-SPRBL-ESO-TAT 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.szeptember 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A hallgató rendelkezzen a tudományterület elméleti és gyakorlatban 
hasznosítható alapjaival. 
 

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 testkultúra és az egészségkultúra 
alapfogalmait, fejlesztésük 
eszközrendszereit, módszereit és 
eljárásait.  

  Ismeri az egészség és életmód 
fejlesztésének lehetőségeit és 
módszereit. 
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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 egészségtudatos életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára a 
családokban és társadalmi, egészségügyi, 
szociális, nevelési-oktatási 
intézményekbe 

 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 egészségfejlesztő, 
életmódprogramok tervezésére, valamint 
gyakorlati megvalósítására. 

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben 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. 

 Értéknek tekinti az egészség- és 
életmódkultúrát megalapozó és fejlesztő 
rekreációt, illetve életminőséget. 

  

  

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, a hiteles szakmai forrásokra 
támaszkodva tekinti át és elemzi a 
testkultúra, illetve az egészségkultúra 
kérdéseit, és a problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. A tápcsatorna felépítése és funkciói I. 
2. A tápcsatorna felépítése és funkciói II. 
3. Az energia kérdésköre 
4. A kalorikus homeosztázis és ciklus. Szabadidős és sporttevékenységek energiaszükséglete. 
5. A fehérjék 
6. A szénhidrátok 
7. A lipidek 
8. Vitaminok I. 
9. Vitaminok II. 
10.Ásványianyagok. Folyadékháztartás. Étrendkiegészítők. 
11.A táplálkozás szabályozása 
12. Tápláltság. A táplálkozás szerepe az egészséges életmódban és a sportban. 
13. Zárthelyi dolgozat 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Nappali munkarendben: max. 20% hiányzás 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Rendszeres óralátogatás. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Órákon való rendszeres aktív részvétel, maximum 20% hiányzással. 
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 az oktató által meghatározott, a félév elején 
közzétett tananyagból és módon. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Az egyes előadások anyaga 
Rigó János: Dietetika. Medicina, Budapest, 2002. 
Pavlik Gábor: Sportélettan. Medicina, 2011.  

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:  Torna (szabadidős) férfi Kódja: TE-SPRBN-TOR-TOR 
TE-SPRBL-TOR-TOR 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

2018.04.16. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék - TOR 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Hamar Pál 

Oktató neve:  Bordán Csaba, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek: - 

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: Megismertetni a hallgatókkal a tornában rejlő testkulturális értékeket 
Az oktatott torna tananyaggal a motoros képességek és a mozgáskultúra  
olyan szintre fejlesztése, mely alkalmassá teszi a hallgatót a magas szintű 
testtudat kialakulására, és biztosítja a saját testtel kapcsolatos motoros 
kompetenciák birtoklását. 

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 

Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait.  
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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 a testnevelés és sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését. 

  

  

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 egészségtudatos életmód 
tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs 
és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára a 
családokban és társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-
oktatási intézményekbe 

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

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

 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 sportszervezeteknél, 
önkormányzatoknál, rekreációs 
intézményeknél, 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
szervezeteknél szervezői és vezetői 
feladatok ellátására. 

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és 
tágabb társadalmi körben 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 az 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. 

 Törekszik az élethosszig tartó és az 
élet egészére kiterjedő tanulásra. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Igényes munkavégzésével 
hozzájárul a testkultúra, a 
rekreációs és egészségkultúra 
színvonalának emeléséhez. 

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. 

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

 Tudatosan képviseli 
szakterületének korszerű 
elméleteit és módszereit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Elmélet 

 Követelmények ismertetése, Balesetvédelmi iránymutatás  

 Talaj elemeinek gyakorlása 

2. Elmélet:  

 előkészítő- és valódi támaszugrások, vetődés, tompor, kanyarlat,  

Gyakorlat:  

 Ugrás: guggolóátugrás, terpeszátugrás 

 Ló: alaplendület, vetődés 

 Gyűrű: húzódástolódás, lendület előre támaszba 

3. Elmélet:  

 átfordulások, függés, támasz definíciója 

Gyakorlat: 

 Talaj: futólagos kézállás, dőlés előre gurulóátfordulás guggoló támaszba, kézen átfordulás jobbra, 

balra 

 Gyűrű: lefüggés, lebegőfüggés, hátsófüggés, alaplendület szabadátfordulás hátra 

 Korlát: sas lendület előre 2x, billenés felkarról támaszba 

4. Elmélet:  

 billenések, diákolimpiai korcsoportok 

Gyakorlat: 

 Ugrás: bicskaátugrás, fel bukfenc 

 Korlát: felkarlendület előre támaszba, felkarlendület hátra támaszba 

 Nyújtó: függésből kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület 180 fokos fordulattal 

5. Elmélet:  

 lebegő- és mérlegállás. magas- és mély fekvőtámasz. 
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Gyakorlat:  

 Talaj: kézen átfordulás, fejen átfordulás 

 Nyújtó: billenés támaszba, kelepforgás hátra 

 Ló: egyen oldali- ellenoldali lábkörzés 

6. Elmélet:  

 nemzetközi versenyszabályok a tornában, tornatörténet, magyar tornász olimpiai bajnokok. 

Gyakorlat: 

 Ugrás: fejen átfordulás 

 Ló: hamiskettős vetődés 

 Gyűrű: terpeszleugrás 

7. Elmélet:  

 hazai versenyszabályok, test szer viszonya. 

Gyakorlat:  

 Talaj: repülő gurulóátfordulás 

 Korlát: felkarállás (2mp) gurulás előre terpeszülésbe 

 Nyújtó: alugrás 

8. Elmélet:  

 ZH felkészítés (történet, szabályok) 

Gyakorlat: 

 Ugrás: az 5 ugrás gyakorlása 

 Gyűrű: az 5 elem gyakorlása 

 Ló: az 5 elem gyakorlása 

9. Elmélet:  

 ZH˙ felkészítés (szaknyelv) 

Gyakorlat: 

 Talaj: az 5 elem gyakorlása 

 Nyújtó: az 5 elem gyakorlása 

 Korlát: az 5 elem gyakorlása 

10. Zárthelyi dolgozat 

11. Bemutatás 1. 

12. Bemutatás 2 

13. Javítások, pótlások, jegyek lezárása       
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

talaj 1 

fellendülés futólagos kézállásba dőlés előre gurul átfordulás 

guggolótámaszba 

  2 kézen átfordulás jobbra, balra 

  3 kézen átfordulás jobbra, balra 

  4 fejen átfordulás 

  5 repülő gurulóátfordulás 

ló 1 alaplendület 2x 

  2 vetődés leugrás 

  3 egyen oldali lábkörzés 

  4 ellenoldali lábkörzés 

  5 hamis kettősvetődés 

gyűrű 1 húzúdástolódás függésből támaszba 

  2 lendület előre támaszba 

  3 lefüggés, lebegőfüggés, hátsófüggés 

  4 terpeszleugrás 

  5 szabadátfordulás hátra 

ugrás 1 guggoló átugrás 

  2 terpeszátugrás 

  3 bicskaátugrás 

  4 fel bukfenc 

  5 fejen átfordulás 

korlát 1 sas lendület előre 2x 

  2 billenés felkarról támaszba 

  3 lendület előre támaszba 

  4 lendület hátra támaszba 

  5 felkarállás, gurulás előre terpeszülésbe 

nyújtó 1 függésből kelepfelhúzódás támaszba 

  2 kelepforgás hátra 

  3 alaplendület 180 fokos fordulattal 

  4 billenés támaszba 

  5 alugrás 
 

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) 

Négy szeren minimum két elemet kell bemutatni a tárgy sikeres 
teljesítéséhez. Két kötelező szer a talaj és az ugrás, plusz 2 választott szer. 
A félévi jegy kialakítása 50% gyakorlati 50% elméleti jegy alapján történik. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Óra és vizsgaszabályzat szerinti óralátogatás. 
 1 darab passzív versenylátogatás teljesítése. 

Teljesítés hiánya setén aláírás megtagadása.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  Karácsony, I., Hamza, I., Keleti, J. (1999): Torna A-tól Z-ig.  

Dr. Hamza István, Bp., p 132. 

2. Hamza, I., Karácsony, I., Molnár, F. Vigh, L, Gyulai, G.(2000): Torna 1 x 1 

Dr. Hamza István, Bp.,  

3. Karácsony István (2002) a magyar tornasport krónikája 

Gulliver Budapest p. 178 

4.   Kerezsi E. 81988) Torna I. TF Tankönyvkiadó, Budapest 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Torna (szabadidős) női Kódja:  TE-SPRBN-TOR-TOR 
TE-SPRBL-TOR-TOR 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.04.12. 

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

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Hamar Pál 

Oktató neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna, Halmos Csaba 

Előtanulmányi feltételek: - 

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 a tornában rejlő testkulturális értékeket, a 
torna mozgásanyagának fejlesztő hatását. 
Ismerjék meg a tornaversenyek szervezésének feltételeit, levezetésének 
technikáját.  

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 testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait.  
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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. 

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

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
szabályozás folyamatával. 

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

 

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 egészségtudatos 
életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs 
és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára 
a családokban és társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-
oktatási intézményekbe 

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

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

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

 Képes a sportszervezeteknél, 
önkormányzatoknál, rekreációs 
intézményeknél, 
rendezvényszervezéssel 
foglalkozó szervezeteknél 
szervezői és vezetői feladatok 
ellátására. 

  

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

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

 Rendelkezik az egészségkultúra, 
az életminőség, valamint a 
rekreáció korszerű 
(egészségtudatos) szemléletével, 
nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 Tiszteletben tartja az 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 

 Törekszik az élethosszig tartó és 
az élet egészére kiterjedő 
tanulásra. 
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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. 

 Igényes munkavégzésével 
hozzájárul a testkultúra, a 
rekreációs és egészségkultúra 
színvonalának emeléséhez. 

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 sport- és az egészségkultúra, 
valamint az életminőség 
fejlesztése terén szerzett magas 
szintű tudását az emberek 
életminősének javítására 
szenteli.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

 Elkötelezett és igényes 
munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és az 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 

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

 Feladatait általános felügyelet 
mellett, önállóan végzi és 
szervezi. 

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

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Balesetvédelem. 
Hazai és nemzetközi tornatörténet. (elmélet) 
Test-szer viszony megnevezés. (elmélet) 
Ugrás: valódi – előkészítő - és egyéb támaszugrások ismerete. 
Felemáskorlát: ostorlendület - alaplendület, kelepfellendülés, kelepforgás ismerete. 
Gerenda: bázis járásformák, szökdelések és tarkóállás ismerete, bázis le és felurások a gerendán. 
Talaj: statikus és dinamikus bázis elemek és preakrobatikus elemek ismerete. 
Gyakorlati feladatok bemutatása. 
 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Ugrás 
1. 4 részes, hosszába fordított ugrószekrényen: bukfenc 
2. Guggoló átugrás 

Korlát 
1. Kh.: Fekvőfüggés; lábkiemelés zsugor helyzeten keresztül függésbe; lendület hátra; lendület előre, 
lábátemelés az AK fölött, zsugor helyzeten keresztül fekvőfüggésbe; kiterpesztés függésbe, lendület hátra; 
lendület előre, lábterpesztéssel az AK fölött fekvőfüggésbe; kiterpesztés függésbe, lendület hátra; homorított 
leugrás, hajlított állásba. 

2.  Kh.: belső oldalhelyzetben függőállás az AK-nál: - kelepfellendülés támaszba; ellendülés lebegőtámaszba, 
kétszer; átfordulás előre kh-be. 
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Gerenda 
1. Kh.: a gerenda végén, bal lépőállás oldalsó középtartás; bal hármaslépés bal kilépőállásba; jobb érintő lépés 
jobb kilépőállásba; bal hintalépés jobb karkörzéssel lefelé bal kilépőállásba; emelkedés lábujjállásba bal (vagy 
jobb) láb elöl; 180 fokod fordulat a hátul lévő láb felé; jobb kilépés bal lábemeléssel hátra, ereszkedés jobb 
mérlegállásba (2mp); emelkedés jobb lebegőállásba. 

2. Kh.: nyújtott ülés a gerenda végétől kb. 2 m távolságra; gurulás hátra tarkóállásba (2mp); gurulás előre lovagló 
ülésbe; ereszkedés hason fekvésbe; tolódás fekvőtámaszba; ugrás guggoló támaszba; emelkedés guggoló 
állásba, karemeléssel oldalsó középtartásba; 180 fokos fordulat a hátul lévő láb felé; emelkedés lábujjállásba; 
leugrás, függőleges repüléssel, bal (v. jobb) oldalsó harántállásba. 

Talaj 
1. Kh.: alapállás 

- bal lábemelés hátra jobb mérlegállásba, karemeléssel oldalsó középtartásba (2 mp); 
- ereszkedés kiindulóhelyzetbe ; 
- bal láblendítéssel előre, és kilépéssel fellendülés kézállásba; 
- ereszkedés vissza k.h-be; 
- bal  láblendítéssel balra, és karlendítéssel oldalsó középtartásba, cigánykerék balra a jobb lábra 

lebegőállásba; 90 fokos fordulat a jobb lábon balra, karemeléssel magastartásba; bal kilépéssel tigrisbukfenc 
a bal lábról guggoló támaszba. 

2. Kh.: alapállás:  
- jobb kilépéssel előre, fúrófordulat a jobb lábon jobb lebegőállásba és karemelés oldalsó középtartásba; 
- bal szökkenő hármaslépés bal kilépőállásba; jobb láblendítéssel jobbra, lépés terpeszállásba;  
- törzsdöntéssel előre, támasz a talajon; emelés fejállásba; ereszkedés guggoló támaszba; 
- gurulás hátra tarkóállásba; 
- gurulás előre guggoló támaszba; 
- repülő gurulóátfordulás guggoló támaszba; 

felugrás 360 fokos fordulattal balra, és ¾ karkörzéssel befelé, oldalsó középtartásba, alapállás. 
+ max.0.5 fejenátfordulás 
+ max.0.5 kézenátfordulás 
 

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) 

9. héte :ZH megírása; 
11-12.. héten :gyakorlati bemutatás. 
13. héten:  Pót ZH. megírása) 
                    Elmaradások pótlása. 
Félévi aláírások megadása, jegyek megállapítása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatási kötelezettség (tanulmányi szabályzat szerint), 
Írásbeli feladatok határidőre történő teljesítése, 
Gyakorlati követelmények bemutatása, 
Versenylátogatás, (egyszeri, passzív). 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik 
 
Elméleti részosztályzat (50%): Zh eredménye 

Gyakorlati részosztályzat (50%): részosztályzatok átlaga alapján. 

Minőségi osztályzat: a bemutatott gyakorlatok osztályzatai 

alapján 

Részosztályzat nem lehet elégtelen az átlagszámításhoz. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Környezetkultúra Kódja: TE-SPRBN-RRC-KZK 
TE-SPRBL-RRC-KZK 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 20. 
 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dosek Ágoston  

Oktató neve:  külsős meghívott oktatók és Dosek Ágoston  

Előtanulmányi feltételek: - 

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 fenntartható fejlődés eszmeiségének megtárgyalása a hallgatók aktív 
közreműködésével az órákon, különös tekintettel a gyakorlatban alkalmazható 
lehetőségekre és hasznos tudnivalókra, amelyekkel a sport (szabadidősport és 
rekreáció) területén találkoznak majd.  
A mindennapi praktikák és a természeti környezetben megvalósuló rekereáció-
szervezői teendők, betartandó szabályok elméleti megközelítése. 
A fenntartható fejlődés emberiség előtt álló lehetőségeit mindenre kihatóan  
értelmezzék. Kapjanak ismeretanyagot és késztetést a globális látásmódra és helyi 
cselekvésre. A környezeti nevelés értékeit és módszereit ismerjék meg és a 
rekreáció területén alkalmazzák azokat. Legyenek képesek  a tovább-közvetítés 
szónoki és cselekedtető eljárásaira.  
A hallgató legyen képes egyetemi szinten társalogni a világunk sorsát érint 
kérdésekben, tudjon érvelni a fenntartható megoldások mellett. Érezze szükségét 
és vegye a bátorságot, fáradtságot az ártó cselekedetek kizárására, kritikájára; úgy 



325 

 

résztvevőként, mint szervezőként. Legyen képes fenntartható módon, kellő 
előrelátással,  rekreációs eseményeket szervezni. Alkalmazzák a megelőzés 
lehetőségeit, legyenek képesek a környezeti hatások számbavételére, 
megfelelően értékeljék a befektetett munka értékét és használják a civil 
társadalmi összefogás lehetőségeit.  
Tudják reálisan felmérni az élmény és érték vonatkozásokat.   

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 sport, rekreáció 
szervezeti és kapcsolatrendszerét, 
általános folyamatait, ezek felépítését és 
működését.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő 
funkcióját (nemek, károsodottak, 
fogyatékkal élők, kisebbségek, 
hátrányos helyzetűek, migránsok, 
bűnelkövetők, szenvedélybetegek 
stb.). 

 Ismeri a sport, fizikai aktivitás társadalmi 
integrációt elősegítő funkcióját (nemek, 
fogyatékkal élők, kisebbségek, hátrányos 
helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek, stb.). 

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

 Ismeri a szakterületén alkalmazható 
konfliktuskezelési módokat, 
kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

 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 

 Rendelkezik a szakterületükhöz tartozó 
etikai, jogi és gazdasági, valamint 
alapvető kommunikációs és 
tömegkommunikációs ismeretekkel. 

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 

 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 elsajátított szakmai, jogi, 
gazdasági, valamint szervezési és vezetési 
ismeretek hatékony gyakorlati 
alkalmazására. 

   Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
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tevékenységek ellátására. 

  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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 A testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja a 
szociokulturális környezethez, illetve a 
fogyatékkal élőkhöz tartozók emberi 
méltóságát és jogait. 

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

 Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra. 

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

 Személyes példamutatásával elősegíti 
környezete sportolással kapcsolatos 
pozitív szemléletmódjának alakítását. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett egészségről, 
és álláspontját modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti.  

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

 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. 

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1. témakör:  
A sport és a környezet összefüggései. A síturizmus és a fenntarthatóság 
Általános tantárgyi bevezetés, cél, tartalom, módszerek, követelmények.  
Egy konkrét sportos példa a környezeti szempontok érvényesülésére 
A síturizmus 3 periódusa  
Konfliktusok és megoldások  
Érdekek és értékek  
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A NOB elvek érvényesítése 
A FIS szabályok és útmutatások  
Az egyik legkorábbi civil (NGO) szervezet törekvései 
Jövőkép  
Irodalom:  
Dosek-Ozsváth: A sízés + 3     Ozsváth-kiadás  2003 Budapest  (17-20.o.) 
 
2. témakör:  
Ökológiai szempontok az életvitelünkben és a sportban (biológus előadóval)  
Az ökológiai szemlélet szükségessége:   
példák! Hortobágy a flóra megóvása nem megy a fauna (szarvasmarhák) kitiltásával,  
Ausztrália rókák és nyulak  - kontra erszényesek,  Galapagos,  
Nagyüzemi mezőgazdaság ökológiai hátrányai –  
(globalizáció sokszínű mezőgazdasággal?)   
Modern kísérletek a jóvátételre: békaalagút, autópálya átjárók, „Ramsari szerződés”,  
A turizmusban használt védekező eljárások, Járványok és betegségek,  
A fajok fenyegetettsége és pusztulása,  jegesmedve,  
Hol a határ? Mennyi védett területre van szükségünk – kireked vagy belül marad a sport?  
Vállalható korlátozások és felesleges gáncsoskodás a sport szempontjából.  
Érzékeny időszakok, féltett területek, elfogadható tevékenységek természeti környezetben. 
A városokba betelepülő –alkalmazkodó- állatok!   
Kulcsszavak a teszthez: ökológia, tűrőképesség: generalisták, specialisták; ökológiai fülke =(niche); faj és populáció,  
kapcsolatok: szimbiózis, predáció, kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis; 
társulás: cönózis;  ökoszisztéma, bioszféra, biomok: /egy éghajlati terület életközösségei/;  
Irodalom:  
Schemel, H-J (2001): Sports and environment: conflicts and solutions. Meyer-Meyer Sport Vienna 
www.komposztalj.hu  
http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=72384 
http://mek.niif.hu/00100/00149/html/zk07.htm 
 
3. témakör  
Eltűnt civilizációk tanulságai és napjaink energiaéhsége  
Bukott civilizációk vizsgálata 5 faktor mentén:  

1. Környezetrombolás 
2. Az éghajlat változása 
3. Ellenséges szomszédok  
4. Együttműködő kereskedelmi partnerek 
5. A társadalom válasza a környezeti problémákra 

Példák: Húsvét szigetek, Anaszázik, Maják, Vikingek, Hódítások kora- hajóépítés,  
Modern társadalmak: Ruandai népirtás, Dominikai köztársaság és Haiti 
 
Energiaéhség – népességnövekedés – fosszilis energiakészletek fogyása és dráguló kitermelése, (háborúk);  
Forráskészletek megőrzése, üvegházhatás,  
Amit elrontott Anglia, de gazdaggá vált általa – az tilos a feltörekvő gazdaságoknak?   
(Kína, India és a Föld problémája )  
A hidrogén égésekor víz keletkezik – de hogyan gyártunk hidrogént?  
Szén-dioxid kvóták 
 
Megújuló energiaforrások:  (történet Tesla) 
Vízierőművek, (alpesi országok)  
Szélenergia:  Dánia, Spanyolország, Németország, Ausztria,  
Biomassza, biogáz:  (A németországi labdarúgó vb kompenzálása Indiában.) 

http://www.komposztalj.hu/
http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=72384
http://mek.niif.hu/00100/00149/html/zk07.htm
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Napelemek:  
Földkéreg hőkihasználása, hőszivattyúk (római duplafalú épületek)  
Tengeri áramlatok és árapály erőművek  
Lapulnak-e környezetkímélő lehetőségek az olaj bizniszben érdekeltek fiókjaiban?  
Reális alternatívák… 
Megváltoztatja-e a klímát a szél befogása? Mennyire zöldek a szélmotorok?  
Organikus építészet, öko-házak, szemléletváltás az építészetben, (Hundertwasser)  
A kulturális turizmus és annak energia vonatkozásai.  
Irodalom:  
www.climacrisis.net 
www.energiaclub.hu 
Austen Atkinson: Eltűnt civilizációk   Glória kiadó, 2003 Budapest 
Jared Diamond: Összeomlás     Typotex  2007 Budapest 
Jeremy Leggett: A fele elfogyott    Typotex  2008 Budapest 
 
4. témakör:  
Hulladékkezelés – fogyasztói társadalom, szegénység 
A szemét biznisz (Gettómilliomos) 
Szemét vagy hulladék 
Megelőzés, többször használható termékek, újrahasznosítás, 
Szelektív begyűjtés, hulladékgyűjtő szigetek,  
 tudatos vásárlás, gyűjtőhelyek létesítése, 
veszélyes hulladék, (gyógyszermaradék, olajok és savak, kerti vegyszerek DDT, szárazelem, akkumulátorsav, háztartási 
vegyszerek,  
Nukleáris szemét és sugárveszélyek  
 
A szegénység megszűntetése 
Minden 6. ember 1 USD alatt keres naponta. (1 milliárd fő)  
Csökkentsük a felére 2015-ig program!  
A szegénység oka az Egyetemes Emberi Jogok nyilatkozatának be nem tartása: (hatalomban lévők felelőssége)  
5 jogcsoport: polgári jog, kulturális jog, gazdasági jog, politikai jog és szociális jog!  
(működött a rabszolgaság és az apartheid megszűntetésében)  
 Ivóvíz?, betegség, biztonság hiánya,  
Globalizáció, gazdaság az egész Földön – multik,  
A REKLÁM; A méltányos kereskedelem 
Filozófiák: Vallási, anyagi szemléletű, kreatív,  
Kapcsolat a természethez: idealisztikus, energiához kötődő, informatikához kötődő  
Hulladék a sportban 
Irodalom:  
www.kukabuvar.hu 
www.humusz.hu 
www.humusz.hu/hulladekatvevok 
www.groups.yahoo.com/group/budapest-mindeningyen       
www.tudatosvasarlo.hu 
www.mtvsz.hu 
Dikácz E. – Ujj Z. (2004): Sport és Környezetvédelem.  Magyar Olimpiai Bizottság Környezetvédelmi Bizottsága. 

Budapest.   
 
5. témakör  
A környezeti problémák történeti megközelítése. Alapfogalmak, környezeti nevelés 
 
1972… Római Klub, „A növekedés határai”;  Stockholmi Föld Konferencia,  

http://www.climacrisis.net/
http://www.energiaclub.hu/
http://www.kukabuvar.hu/
http://www.humusz.hu/
http://www.humusz.hu/hulladekatvevok
http://www.groups.yahoo.com/group/budapest-mindeningyen
http://www.tudatosvasarlo.hu/
http://www.mtvsz.hu/
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1987 Brundtland jelentés (World Comission on Environment and Development) 
1992 Rio de Janeiro, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA  
1998 Kiotói egyezmény , 132 ország de az USA és Ausztrália nélkül 
2002 Johannesburg  CO²-kibocsátás 
2009 Koppenhága  
2012 Rio+20 
A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia elvi-elméleti és tudomány háttere: fenntarthatóság, környezeti nevelés és 
egyéb fogalmi alapok.   
Példák: űrhajó, gombatörzs 
Környezeti nevelés vagy fenntarthatóságra nevelés?  
A fenntarthatóság pedagógiája  
Értékek és alapelvek 
A környezeti nevelés pedagógiai háttere 
 
Irodalom: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia  MKNE 2003 Budapest 
I. fejezet:  A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia elvi-elméleti és tudomány háttere (11-28.o)  
http://www.mkne.hu/strategia/strategia.pdf 
(33- 54.o.)  http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf   
Kovács Tamás Attila (2004): A rekreáció elmélete és módszertana. Fitness Akadémia, Budapest 254-268 
Faragó Tibor (2013): Súlyos kérdések, kitérő válaszok in: Fenntartható fejlődés Plusz, HVG tematikus kiadvány (6-
10.o)  
 
6. témakör:  
Éghajlatváltozás, a légkör problémái, sugárzások, óceánok és tengerek.  
Mennyiben felelős az emberiség 
Klímatárgyalások és azok eredményei  
Energiafelhasználás energiatakarékosság 
Emberi igények és a Föld kapacitása  / Ökológiai lábnyom  
Maradhatnak-e a szokásaink?  utazási igények – mobilitás  
A KÖZLEKEDÉS  
Hiánya a gazdasági növekedést fékezi, (Afrika, India, Banglades….) 
fejlettsége az életminőséget már rontja (dugók, környezetszennyezés, egészségügyi problémák, balesetszám és 
halálozási ok= 3000 fő / nap,  
példák: Kalifornia-Frankfurt vidéke- DK Anglia már gazdasági veszteségek és a lakosság zavarása, Magyarország; átmenő 
teherforgalom a drága autópálya sarc miatt…  
„Tömeg”közlekedés helyett közösségi közlekedés, 
A kerékpár reneszánsza, és vitái.  
Gyalogos  közlekedés, az iskolabuszt felváltja a gyorsabb „lábbusz”- kísérőtanárral sétálnak,  
Távmunka? E-learning,  
Bérházak vagy lakások a munkahely közelében,  
Autógyári fejlesztések ellenére nagyobb szennyezés – több kilométer 
Utak területigénye és behatolása az öko-szisztémákba, mitől élhető egy város? Mennyi a miénk a Földön?  
Üzleti parkok, alvóvárosok és csatlakozó problémák: a dugó.  
Nem megfelelő társadalmi tehervállalás a közlekedés fejlesztésében: az állami beruházások a gyorsan haladó tehetős 
kisebbséget szolgálják a megadóztatott többséggel szemben. (Bogota; Kolumbia, Enriqu Penalosa; útlezárásai és 
gyalogos-kerékpáros úthálózat fejlesztései, London úthasználati díja 2003-tól ;Ken Livingstone; Budapest még és már 
nem tartunk ott? )  
Közlekedési Kígyó Játék (www.TrafficSnakeGame.eu)  vagy „iskolabusz” 
Levegőszennyezés, gázkibocsátás és üvegházhatás,  
A levegő és a sportolás egészségi vonatkozásai,  
Irodalom:  
www.kerekparosklub.org 

http://www.mkne.hu/strategia/strategia.pdf
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
http://www.kerekparosklub.org/
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www.lelegzet.hu 
www.levego.hu 
www.betterworldclub.com 
Al Gore (2006): Kellemetlen igazság, a bolygónkat fenyegető globális felmelegedés, és leküzdésének lehetőségei. 

Göncöl Kiadó, Budapest 
Varga Éva (szerk. 2010) Hét KÖZNAPI KALAUZ   Föld Napja Alapítvány, Budapest 
(Közlekedés fejezet 263-300. oldal)  
 
7. témakör 
A víz   
A nagy tengeri áramlatok és a klímaprobléma 
Túlhalászás, DDT terjedése, hulladék a tengerben, olajszállító hajó havária,  
Az Aral és  Kaszpi tenger- tó- sivatag.  
A nagy folyóink negyede időnként nem jut el a tengerig! A Coloradó folyó csak egy völgy.  
Úszók barlangja 
Édesvíz a bolygónkon 
A szennyvíz kezelése, miért drágább az ivóvíznél a szennyvíz?  
Vízhasználat  
Ivóvíz biztosítás egy expedícióra    
Túlélő praktikák víz kinyeréséhez 
Egészségi és biztonsági szempontok a vizes sportoknál  
Létesítmények és sportágak vízigénye 
Irodalom:  
Yann Arthus Bertrand (2003):  365 nap, életképek földünkről.  Alexandra, Budapest 
Dikácz E. – Ujj Z. (2004): Sport és Környezetvédelem.  Magyar Olimpiai Bizottság Környezetvédelmi Bizottsága. 

Budapest.   
Gerhard Buzek ( ): A túlélés kézikönyve  
Varga Éva (szerk. 2010) Hét KÖZNAPI KALAUZ   Föld Napja Alapítvány, Budapest 
(Energia és VÍZ  74-86.o.)   
 
8. témakör:  
Az erdő közjóléti funkciója  
A Föld erdőségeinek területe, annak megoszlása és jövője   
Erdő és társadalom  (az erdők megóvása és felértékelődése) 
A társadalom erdőtudatának megújítása (Erdőinkben van a bolygó szénkészletének fele, oxigéngyár, párologtat tehát 
hőt von el a környezetétől, … munkahely, biodiverzitás megőrzését segíti, a vízgazdálkodás szabályozó eleme, 
édesvíztermelő funkció,  
A hazai közjóléti tevékenység története és jelene 
Az erdők közjóléti szolgáltatásai napjainkban 
A folyamatos erdőborítás mint a közjóléti erdőgazdálkodás új lehetősége  
Érdekek és konfliktusok az erdőhasználat kapcsán  
(Ideális módszer lenne: látogatás a Pilisi Parkerdő erdeiben, erdészeti bemutató)  
Irodalom:  
Erdők a közjóért   (szöveggyűjtemény)    Országos Erdészeti Egyesület   2007   Budapest  
Yann Arthus Bertrand (2003):  365 nap, életképek földünkről.  Alexandra, Budapest 
Erdőtörvény:    http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900037.TV 
  
9. témakör 
A rekreáció és a turizmus összefüggéseinek vizsgálata környezeti szempontból 
A természet mint sportstadion: érvek és ellenérvek, tények és konfliktusok,  
Civilizációs ártalmak ellenpontja a sport? 
Társadalmi ráfordítások és környezeti tilalmak.  

http://www.lelegzet.hu/
http://www.levego.hu/
http://www.betterworldclub.com/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900037.TV
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Turizmus és a természetben űzött rekreáció 
Sportág mustra, karakteres példák,  
Kutatási eredmények a sízők és hegyi-kerékpárosok körében, 
Épített környezetben végzett és természetben űzött rekreációs tevékenységek összehasonlítása, környezeti hatások 
vonatkozásában.  
Nemzeti parkok működtetésének összegyűjtött tapasztalatai:  
Rendszabályok és ellenőrzés,  
Attrakciók és korlátozások, 
Titkos stratégiák, publikált programok.   
 
Irodalom:  
Burton T-L. Leisure Studies         Venture Publishing Inc. 1999  Pennsylvania  
Dosek Ágoston- Vásárhelyi Tamás (2012) Szabadidő, turizmus, hobby   (93-99. oldal)  
in:  A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia;    
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf   
Dosek Ágoston:  A természetben űzött sportok és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, a környezettudatos 
magatartás fejlesztése érdekében   PhD-dolgozat  2007 Budapest   45-49 és 55-66. oldal  
Kerényi A. Általános környezetvédelem Mozaik  1995   Szeged  
http://phdold.sote.hu/mwp/phd_live/vedes/export/dosekagoston.d.pdf 
http://phd.sote.hu/mwp/phd_live/vedes/export/dosekagoston.m-e.pdf 
Swinnerton G. : Recreation and Conservation: Issues and Prospects  in: Jackson EL. –  
Schemel, H-J (2001): Sports and environment: conflicts and solutions. Meyer-Meyer Sport Vienna 
Varga Éva (szerk. 2010) Hét KÖZNAPI KALAUZ   Föld Napja Alapítvány, Budapest 
(Szabadidő, 301-340. oldal) 
UN utazási tanácsok:    http://www.unep.org/greenpassport/ 
 
10.témakör:   
A NOB állásfoglalása: Agenda 21 a sportért  
Útmutatás vagy képmutatás?  
Mérhető tények – erkölcsi értékek összehasonlítása  
Cselekedj lokálisan  - gondolkodj globálisan  
Híres sportolók a médiában  
A sportágak csoportosítása  
Teremsportok 
Szabadtéri sportok  
Állatokkal (együtt) végzett sportok  
Technikai sportok  
Szabadidő sportok  
 
Vizsgálati szempontok a sport környezetvédelmi problémáinak megoldásához: 
Környezeti feltételek,  
Tájhasználat,  
Nyersanyag és energiafelhasználás, 
Hulladékkezelés, (reduce-reuse-recycle)  
Környezetszennyezés és károkozás, 
A kulturális örökség védelme,  
A sporthoz kapcsolódó tevékenységek környezeti hatásai, 
 
Irodalom:  
MOB (1997): A sport és a környezet,  NOB kézikönyv.  
 www.mob.hu/környezetvédelem 2003. október 26. 
Agenda XXI a sportban (angol eredeti) 

http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
http://phdold.sote.hu/mwp/phd_live/vedes/export/dosekagoston.d.pdf
http://www.unep.org/greenpassport/
http://www.mob.hu/környezetvédelem
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http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_300.pdf 
Dikácz E. – Ujj Z. (2004): Sport és Környezetvédelem.  Magyar Olimpiai Bizottság Környezetvédelmi Bizottsága. 

Budapest.   
Dikácz Ernő- Ujj Zoltán: A magyar sport környezetvédelmi programja, szemelvények 
http://tf.hu/wp-content/uploads/2010/04/Dikácz-Ernő-Ujj-Zoltán-Sport-és-környezetvédelem-szemelvények-MOB-
Budapest-2004.pdf  
 
11. témakör:  2014-ben otthoni feldolgozásra 
Hétköznapi praktikák – iskolánk zöldítése 
(módszer megelőző csoport és egyéni munka, differenciált feladatokkal majd szeminárium)  
Témák:  
Család, háztartás. életmód 
Az otthonunk környezeti problémái, 
Sportlétesítmények környezeti vonatkozásai,  
Iskolánk zöldítése  
Környezeti nevelés a pedagógiai programban  
A testnevelés tantárgy lehetőségei és feladatai  
Az egyéb tantárgyak lehetőségei – érdekességek a gondolkodásmód szélesítésére 
 
Irodalom:  
-Dikácz E. – Ujj Z. (2004): Sport és Környezetvédelem. 
Magyar Olimpiai Bizottság Környezetvédelmi Bizottsága. Budapest.   
-Dosek Á. (2005):  Környezeti nevelés a testnevelés órán  in: Iskolánk zöldítése.  

(szerk.: Victor A.) Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. Budapest. 124-132. 
-Könczey Réka- Nagy Andrea (1997): Zöldköznapi kalauz.  
Föld Napja Alapítvány, Budapest   
-Nagy Andrea – Könczey Réka 7. fejezet: Család, háztartás, http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf    (73-84 
oldal) 
-Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia  MKNE  2009 Budapest   
-Varga Éva (szerk. 2010) Hét KÖZNAPI KALAUZ   Föld Napja Alapítvány, Budapest 
-Victor A. szerk.:  Iskolánk zöldítése      Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 2005  Budapest.  
 
12. témakör:  
Természeti táborozások, erdei iskolák, nemzeti parkok  
(Kiegészítő módszer: hallgatói kiselőadások hazai Nemzeti Parkjainkról)  
A természeti táborozások és erdei iskolák szerepe és jelentősége a nevelésben és az oktatásban  
Jogszabályok  
Területhasználati lehetőségek 
Tájhasználat 
Pozitív motivációk 
Negatív jelenségek  
A Nemzeti Parkok kialakulása és szerepe a modern társadalmak számára  
A Nemzeti Parkok turisztikai vonzereje és működtetési jellemzői 
Irodalom:  
Dosek Á. szerk. (1997): Erdők, hegyek sportjai. MTFSZ. Budapest. 294 
Hortobágyi Katalin: Környezeti nevelés az erdei iskolában    Alapítvány a Környezeti Nevelésért – Réce füzetek 2005 
Budapest   Megrendelhető: victora@zpok.hu  
Godbey, G. (1999): Leisure and leisure services in the 21st century.  Venture Publishing,Inc. State College. PA,     253 
Baróti Szabolcs (2004): Noé bárkáin  Nemzeti parkjaink regénye.   Püski kiadó, Budapest  
 
13. óra:  
Kérések és tanácsok a jövő testkulturális szakembereihez! Összefoglalás, teszt 

http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
mailto:victora@zpok.hu
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Komplex, rendszer-szemléletű    (Holisztikus szemlélet) 
Egész életen át   (LLL) 
Lokális és globális egyszerre 
Mai és jövőbenéző 
Tevékenység orientált és neveljen együttműködésre 
Problémamegoldás 
Új értékrendszer 
Irodalom:  
A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia elvi-elméleti és tudomány háttere (11-28.o)  
http://www.mkne.hu/strategia/strategia.pdf  
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf   
(33-54. oldal)  
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktuális témában házi dolgozat elkészítése, ezt a félév elején hirdeti meg a tantárgy tanára.  

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) 

 Házi dolgozat megfelelő szinten történő megírása. 
Aktivitás az interaktív tanórai egységekben.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Jelenlét az órákon a TVSZ szerint.  Évismétlés. 
Házi dolgozat megfelelő szinten történő megírása.  
Pótlás.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

http://www.mkne.hu/strategia/strategia.pdf
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
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 A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia elvi-elméleti és tudomány háttere  
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf   
(33-54. oldal)  
Vadovics Edina, Hajtman Ágnes:  Munkahely http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf   
 (147-152. oldalak)  
 
Dikácz E. – Ujj Z. (2004): Sport és Környezetvédelem.  Magyar Olimpiai Bizottság Környezetvédelmi Bizottsága. 

Budapest.   
Dikácz E. – Ujj Z.: A magyar sport környezetvédelmi programja  (a fenti könyv interneten elérhető szemelvényei) 
 2014-04-10 –től  
 
http://tf.hu/wp-content/uploads/2010/04/Dikácz-Ernő-Ujj-Zoltán-Sport-és-környezetvédelem-szemelvények-MOB-
Budapest-2004.pdf 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 a témakörönként ajánlott gazdag irodalomjegyzék az oktatási segédanyagok közé kerül feltöltésre évente, a TF 
honlapjára,   elérési út:   Intézetek és Tanszékek/  Rekreáció tanszék/ oktatási segédanyagok/ környezetkultúra  
A TANANYAG TARTALMI ELEMEI részben (feljebb) az egyes órák után is megjelenítettem  

 

http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
http://tf.hu/wp-content/uploads/2010/04/Dikácz-Ernő-Ujj-Zoltán-Sport-és-környezetvédelem-szemelvények-MOB-Budapest-2004.pdf
http://tf.hu/wp-content/uploads/2010/04/Dikácz-Ernő-Ujj-Zoltán-Sport-és-környezetvédelem-szemelvények-MOB-Budapest-2004.pdf
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Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Tánc Kódja: TE-SPRBN-TOR-TNC 
TE-SPRBL-TOR-TNC 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.12. 

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

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Horváth Anikó 

Előtanulmányi feltételek: - 

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 hallgatók megismerkednek a modern tánc és a magyar néptánc 
alapvető mozgáselemeivel, mintát kapnak a képességfejlesztés 
területén történő alkalmazásukról, tapasztalatokat szereznek a tánc 
közösségformáló erejéről. 

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 általa tanított 
tudományág, szakterület 
(műveltségi terület, művészeti 
terület) ismeretelméleti alapjait, 
megismerési sajátosságait, 
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logikáját és terminológiáját, 
valamint kapcsolatát más 
tudományokkal, tantárgyakkal, 
műveltségterületekkel.  

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

 Ismeri a szaktantárgy tanítása-
tanulása során kialakítandó 
speciális kompetenciák 
fejlesztésének 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 mozgástanítás során a 
motoros tanulást elősegítő 
eljárásokat 

  

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 szaktárgyában rejlő 
személyiségfejlesztési 
lehetőségeket kihasználni, a 
tanulók önálló ismeretszerzését 
támogatni a végzettségének 
megfelelő korosztály és a 
felnőttoktatás keretében is. 

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

 Alkalmazza az együttműködést 
támogató, motiváló módszereket 
mind a szaktárgyi oktatás 
keretében, mind a szabadidős 
tevékenységek során. 

 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. 

  

  

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 megismerés, illetve a 
tapasztalatszerzés iránt, törekszik 
a tanulók megismerési és alkotási 
vágyának, önművelési igényeinek 
a felébresztésére és 
fenntartására. 

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

 Törekszik a tanulók tanórai, 
tanórán kívüli és iskolán kívüli 
tevékenységének 
összehangolására, az egész életen 
át tartó tanulással kapcsolatos 
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pozitív attitűdök kialakítására. 

  

  

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. 

Együttműködés és 
felelősségvállalás jellemzi 
szakmájával, szakterületével, 
illetve azok képviselőivel 
kapcsolatban.  

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

 A tanult mozgáskészleteket 
kreatívan használja, eredeti 
mozgásokat, 
mozgásfolyamatokat, játékokat 
alkot. 

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. óra: Tűz- és balesetvédelmi oktatás Rövid tájékoztatás a magyar néptánc-hagyományról, a 

dialektusterületekről, a táncház-mozgalomról. Alapozó bemelegítés: járások, futások, szökdelések, 

ruganyozó lábmunka. Az egyenletes lüktetés, hangsúlyok a 4/4-es lüktetésen belül, a magyar néptáncra 

jellemző alap ritmusértékek tapsolása, kimozgása egyszerű lábmunkával. 

2. óra: Lassú és friss csárdás, egyes és kettes csárdás, valamint ezek variációi. Ruganyozó lábmunka: 

lent és fent hangsúllyal. A lent és fent hangsúlyos csárdás. Lengetők, lábkörzések ki- és befelé. 

3. óra: Ugrások: a cifra, mellézárással, elöl és hátul kereszttel. Mars lépés: höcögővel előkészítve, 

helyben szökkenésekkel, haladva oldalra, a gesztusláb nyitásával. 

4. óra: Kopogók: sarok és ujjhegy koppintással, hátul, elöl és láb mellett. Bokázók: különböző 

hangsúllyal, alap és váltott lábas bokázó, bokázó kis ugrásokkal, légbokázó. Különböző 

ritmusképletek visszaadása kar- és lábmunkával, taps, csapásolások, lépések, dobbantások, 

ugrások. 

5. óra: Különböző ritmusképletek visszaadása kar- és lábmunkával, taps, csapásolások, lépések, 

dobbantások, ugrások. Táncház jellegű tanulási-tanítási módszerek. 

A bemutatandó gyakorlatok átismétlése. 
 

6. óra Ellenőrzés: a kijelölt képességfejlesztő gyakorlatok bemutatása 3 fős csoportokban. 

7. óra: Rövid tájékoztatás a moderntánc kialakulásáról, tánctörténeti jelentőségéről, az egyes 

technikák sajátosságairól, magyarországi képviselőiről. A bemelegítő tréninggyakorlatokon 

keresztül a moderntáncra jellemző testhasználat alapjainak áttekintése. A bemutatandó 

kombináció alapozása. Ismerkedés a szakterminológiával. 

8. óra: Az izolációs technika: az egyes testrészek mozgáslehetőségeinek feltérképezése, különböző 

dinamikával, izomhasználattal történő mozgatása, ezek váltása. Az egyes testtájak összehangolt, 

harmonikus mozgatása a jazz technika stílusjegyeinek megfelelően. Gyakorlatok helyváltoztatás 

nélkül, majd a térben elmozdulva. A bemutatandó kombináció továbbfejlesztése. 
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9. óra: A mozgás és az idő kapcsolata: ritmizált lábmunka, azonos mozgássor visszaadása különböző 

ritmusképletek alapján, a mozgásszünet megtartása. A mozdulatok jelentésének változása a 

tempóváltások hatására. A bemutatandó kombináció továbbfejlesztése. 

10. óra: A test és az egyes testrészek súlyának megtapasztalása. A vezetett, lendített és ejtett 

mozdulatok. Súlyáthelyezés helyváltoztatás nélkül.  

11. óra: Mozdulatsorok a tér szintjeinek váltásával helyben és a térben elmozdulva. A gördülékeny 

talajfogás, a súlypont süllyedése és emelkedése. A bemutatandó kombináció továbbfejlesztése. 

12. óra: Térben haladó gyakorlatsorok irány- és szintváltásokkal. A testközpont szerepe az 

elmozdulásokban. A kiválasztott tréninggyakorlat és a bemutatandó kombináció kivitelezési 

szempontjainak átismétlése. 

13. óra Ellenőrzés: A kiválasztott tréninggyakorlat és a kombináció bemutatása tanári segítség nélkül, 

zenére 3 fős csoportokban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

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 (bemelegítő és képességfejlesztő 
gyakorlatok, táncos kombináció) teljesítése bemutatással. A 
Bemutatás ideje: az 6. és a 13. alkalommal, javításának módja 
TVSZ szerint. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 80%-os részvétel az órákon. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati bemutatás 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 1. Fuchs L. (2007): Száz év tánc - Bevezetés a táncművészet 20. századi történetébe. L’Harmattan Kiadó  
2. Lázár K. (1997): Népi játékok. Planétás Kiadó 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. D. Lewis (2000): José Limón tánctechnikája. Planétás Kiadó 

2. Lőrinc K. (2007): Martha Graham nyomában. Planétás Kiadó 
3. Pesovár E. – Lányi Á. (1995): A magyar nép táncművészete. Magyar Művelődési Intézet  
4. Zórándi M. (2003): Ugrós táncaink. Planétás Kiadó 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Prevenció, rehabilitáció Kódja: TE-SPRBN-ESO-PRE 
TE-SPRBL-ESO-PRE 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. szeptember 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Mészárosné Dr. Seres Leila Bettina 

Oktató neve:  Mészárosné Dr. Seres Leila Bettina, Krählingné Dr. Zsirai Zsuzsa 

Előtanulmányi feltételek: - 

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

Ismeri a testkultúra és az egészségkultúra 
alapfogalmait, fejlesztésük 
eszközrendszereit, módszereit és 
eljárásait.  
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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 egészségtudatos életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára a 
családokban és társadalmi, egészségügyi, 
szociális, nevelési-oktatási 
intézményekbe 

  

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

  

  

  

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, a hiteles szakmai forrásokra 
támaszkodva tekinti át és elemzi a 
testkultúra, illetve az egészségkultúra 
kérdéseit, és a problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A prevenció, a megelőző orvoslás története, fogalma. Prevenciós szintek, Magyarország egészségügyi helyzete, 

beavatkozási lehetőségek 

2. Belgyógyászati és fertőző betegségek epidemiológiája, a megelőzés lehetőségei (különös tekintettel a rendszeres 

fizikai aktivitásra) 

3. Szív-és érrendszeri betegségek megelőzése és rehabilitációja 

4. A diabetes, metabolikus X szindróma megelőzési lehetőségei, A diabeteses betegek rehabilitációja 

5. Daganatok kialakulása, szűrővizsgálatok, onkológiai betegek rehabilitációja 
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6. A mozgásmennyiség objektív mérése 

7. Az agyi vaszkuláris rendszer patológiás történései (sztroke) vagy a központi idegrendszer traumás sérülései vagy 

degeneratív betegségek (Parkinson kór, Alzheimer kór) miatti rehabilitáció  

8. Neuromuszkuláris betegek rehabilitációja 

9. Mozgásszervi betegségek megelőzése és rehabilitációja: artrózis, protézis beültetés, reumatoid artritisz, veleszületett 

ortopédiai betegségek,  

10. Sportsérülések megelőzés és sérülések utáni rehabilitáció, proprioceptív tréning 

11. A gyermekkor és az időskor rehabilitációs sajátosságai, hallás- és látássérültek rehabilitációja 

12. Transzplantált betegek rehabilitációja 

13. Zh írása 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, írásbeli és szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati prezentációs feladat 

bemutatása 

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 az oktató által meghatározott, a félév elején 
közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a zárt helyi dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel 

történő megírása; 

 A fenti feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 

maga után  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése szóbeli, vagy írásbeli számonkérés 
alapján, 5 fokozatú érdemjeggyel 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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Dr Kékes Ede(2009) Kardiovaszkuláris szűrővizsgálatok SpringMed Kiadó 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Egészségfejlesztés II. Kódja: TE-SPRBN-ESO-EGF2 
TE-SPRBL-ESO-EGF2 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. szeptember 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Uvacsek Martina 

Oktató neve:  Dr. Kneffel Zsuzsanna, Dr. Gritz Arnoldné 

Előtanulmányi feltételek: - 

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:   
Az egészségfejlesztési készségek elsajátítása, gyakoroltatása. Rendelkezzenek a 
módszerek, eszközök gazdag tárházával, amelyek segítik az iskolai 
egészségfejlesztő munkát és amelyeket megfelelően alkalmazni is tudnak. Az 
elsajátított ismeretekre alapozzák meg és dolgozzák ki az iskolai 
egészségfejlesztési intervenciót..   

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 

Ismeri a testkultúra és az egészségkultúra 
alapfogalmait, fejlesztésük 
eszközrendszereit, módszereit és 
eljárásait.  
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és eljárásokat. 

  

  

  

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 egészségtudatos életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára a 
családokban és társadalmi, egészségügyi, 
szociális, nevelési-oktatási 
intézményekbe 

  

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

  

  

  

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, a hiteles szakmai forrásokra 
támaszkodva tekinti át és elemzi a 
testkultúra, illetve az egészségkultúra 
kérdéseit, és a problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az egészségfejlesztés elméleti, szemléleti és konceptuális kérdései. Alapelvei, hazai-, nemzetközi dokumentumai, 
szervezetei.  Az egészségfejlesztés mint disciplina. Az egészségfejlesztés integrált szemlélete, az ismeret + tudás+ 
képesség + alkalmasság+ attitűd integrálása. Új kompetenciák az egészségfejlesztésben. 

2. Az egészség - értelmezés paradigmái a laikus-, és tudományos gondolkodásban (T.Parsons, B.Bandura).  Integratív 
modellek. Demográfiai trendek változásai, új hangsúlyok érvényesítése. Az egészségfejlesztés kompetenciái az új 
évezredben. 
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3. Az életmód (A.Giddens) szempontjából fontos egészségmegőrző illetve egészségkárosító magatartásformákkal 
kapcsolatos ismeretek, kutatások, módszerek rendszerezett áttekintése. Az életvezetést meghatározó attitüdök, 
értékek, minták érvényesülése, alkalmazható módszerek. 

4. Az egészségtudatos magatartás kialakítására irányuló nevelési tevékenységek szerepe, a kognitív funkciók 
kimunkálása. Egészségmagatartást (Harris és Guten, 1977) formáló pedagógiai folyamatok. 

5. Az egészségfejlesztés tevékenységi területei: egészséges kommunikáció fenntartása a kapcsolatokban, fizikai 
tünetek-, érzelmi reakciók kontrollálása, együttműködő magatartás, prioritások. Az egészségfejlesztési program 
tantárgyba integrálva. Helye az oktatás rendszerében. Az életmódbeli identitás fejlesztése. 

6. Az egészségkultúra modern tényezői. A digitális nemzedék. A virtuális világ és az egészségmagatartás. A 21. századi 
civilizáció nehézségei, veszélyei, előnyei. Munka/tanulás és szabadidő egyensúlya, a szellemi, fizikai rekreáció 
szerepe, eszközei és módszerei az egészség megőrzésében. 

7. Az egészségfejlesztés 21. századi kompetenciái. Kompetencia elvárások (input-output). A tanulás-tanítás 
folyamatának tudatos fejlesztése az egészségfejlesztésben. 

8. Az iskola mint az egészségfejlesztés színtere. Az egészségtudatosság kialakításának intervenciós lépcsői. Az egyéni 
képességek fejlesztése az egészségfejlesztés eszközeivel. Az életben hasznosítható tudáselemek készségszíntű 
elsajátíttatása. Egészségtartalmak beépítése az iskolai gyakorlatba. 

9. Az egészségfejlesztő tanár személyisége. Egészségfejlesztő team létrehozása az iskolában.  Az iskola prediktív, 
pretektív faktorai. Az önismeretre, önellenőrzési szerepre, stresszelhárításra, a coping mechanizmusok 
elsajátítására való felkészítés. 

10. Az egészségfejlesztés módszer és eszközrendszerét meghatározó tényezők, kritériumok. A módszerek 
csoportosításának szempontjai. Írásos, élőszavas, szemléltető, bemutató, gyakoroltató, aktivizáló, tevékenykedtető, 
komplex eljárások. Célcsoportok kiválasztásának szempontjai. Mínőségbiztosítás szavatolása. 

11. Az emberi erőforrásokat termelő folyamatok. Életvezetési technikák elsajátítása. Egészségkommunikáció 
(életmódbeli, viselkedésmódbeli elemek) mint a konstruktív változtatás lehetőségei. Konkrét, reális témák 
feldolgozása tanórán és kívül. Módszertan kidolgozása az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

12. Egészségfejlesztési stratégia tervezése (célok, célkitűzések rendszere, intézkedések megtervezése, 
programértékelés, hatás, hatékonyság). Az ellenőrzés és értékelés módszreinek a meghatározása, szupervizíó 
alkalmazása. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, írásbeli vagy szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot 
figyelembe véve. 
 

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  az oktató által meghatározott, a félév folyamán 
közzétett tananyagból és módon. 

 

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) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 
1. Egészségfejlesztés. Alapismeretek pedagógusok számára (szerk.) Barabás Katalin Medicina 2006 
2. Elekes A., Egészségpedagógia ETI 1999 Bp. 
3. Ewles & Simnett: Egészségfejlesztés gyakorlati tudnivaló Medicina 1999 Bp. 
4. Gritz A., Egészségfejlesztés kompetenciái a XXI. században Egészségfejlesztés XLVIII. évf. 3-4.sz. 2007 Bp. 
5. Gritz-Győry Zs., A modern egészségmagatartás-tan legújabb területe az epigenetika Kalokagathia XLIX. évf. 2011. 2-

4.sz. Bp. 
6. Ottawai Charta (Kanada, 1986) in: Az egészségfejlesztés nemzetközi dokumentumai OEFI Bp. 2004 
7. Simon T.: Az egészségoktatás stratégiája a 21. században. Egészségfejlesztés XLV. évf. 5-6. sz. 2004 Bp. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Animula Bp. 
2. Dzsakartai Nyilatkozat: Egészségmegőrzés a XXI. Században (1977) NEVI. Eü.M. 
3. Harris D.M., Guten S., Health protecting behaviour: an exploratory study. Journal Health and Social  Behaviour 

20/17-29 (1979) 
4. Gritz A. – Sipos K., (szerk.) Egészségfejlesztési szöveggyűjtemény SE-TSK Bp. 2007 
5. Népegészség, orvos, társadalom Magyarország az ezredfordulón, stratégiai kutatások az MTA-n, az életminőség 

tényezői Magyarországon Szerk: Glatz F. Bp. 1998 In: Andrásofszky B.: az egészségmegőrzés, az egészségtan 
oktatása ovódától az egyetemig. Visszapillantás a múltba. Elemzés a jelenből. Kiút 27. 994 

6. Maslow: Motivation and personality, Harper and Row, New York, 1970 
7. Molnár Cs., Kommunikáció az egészségről. Az ismeretátadás hatékony megoldásai in: Sokszínű 

egészségtudatosság Szerk.: Falus A. SpringMed Kiadó Bp. 2015. 
 
Tanulmányi segédanyagok 

1. Egészségfejlesztés szakfolyóirat idevonatkozó cikkei, tanulmányai, kutatásai 
2. HBSC (Healt Behaviour in School-aged Children : A WHO- collaboratíve Cross-National Study kutatások. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Vízi rekreáció Kódja: TE-SPRBN-RRC-VRE 
TE-SPRBL-RRC-VRE 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.04.19 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Irmai István 

Oktató neve:  Groschné Zombori Boróka 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

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, 

Ismeri a testnevelés és sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését.  
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gazdasági, vezetéselméleti, szerv 

  

  

  

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 egészségtudatos 
életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs 
és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, feltételeinek 
megteremtésére és korrekciójára 
a családokban és társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-
oktatási intézményekbe 

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

 Képes sportszervezői, rekreáció 
szervezői, vezetői és sportvezetői 
tevékenységek ellátására. 

 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. 

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, 
az életminőség, valamint a 
rekreáció korszerű 
(egészségtudatos) szemléletével, 
nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 Igényes munkavégzésével 
hozzájárul a testkultúra, a 
rekreációs és egészségkultúra 
színvonalának emeléséhez. 

  Személyes példamutatásával 
elősegíti környezete sportolással 
kapcsolatos pozitív 
szemléletmódjának alakítását. 

  

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Önállóan, a hiteles szakmai 
forrásokra támaszkodva tekinti át 
és elemzi a testkultúra, illetve az 
egészségkultúra kérdéseit, és a 
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problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

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

 Tudatosan képviseli 
szakterületének korszerű 
elméleteit és módszereit. 

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

 

   

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Víz tulajdonságai, víz természeti környezete 

Vízi rekreációs lehetőségek indoor környezetben 

Rekreáció víz alatt, vízen és a víz parton (vízi játékok, egyéni és csapatsportok, vízi mozgásformák) 

Wellness vízi szolgáltatások 

Indoor vízi rekreáció speciális szervezési és lebonyolítási feladatai 

Vízi szolgáltatások outdoor környezetben 

Vízi sportok folyó és állóvízben előrehajtó erő szerinti csoportosításban (szél, víz, emberi erő, motor) 

Vízparti rekreáció (természeti és mesterséges környezetben) 

Outdoor vízi rekreáció speciális szervezési és lebonyolítási feladatai 

Extrém és exkluzív vízi szolgáltatások, esettanulmányok 

Szakmai kirándulás (vizes létesítmény látogatása, egy adott különleges szolgáltatás igénybe vételi lehetőségével)  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Óralátogatás, a feladatok maradéktalan és határidőre való teljesítése, csoportmunka 

A megengedett hiányzás mértéke: max. 20% (2*90perc) 

A hiányzások túllépése esetén pótlásra nincs lehetőség. 

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) 

Írásbeli vizsga teljesítése az utolsó tanítási héten és 
vizsgaidőszak alatt teljesítése min. elégséges érdemjegyre. 
Javítási lehetőség: vizsgaidőszak alatt a meghirdetett 

vizsgaidőpontra történő jelentkezéssel a neptun rendszeren 

keresztül 
Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

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

gyakorlati jegy 
írásbeli dolgozat, 5 fokozatú érdemjeggyel, elméleti és 
gyakorlati 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Bokody József: Vízitúrázók kézikönyve, A könyv a Mezőgazda Kiadó gondozásában jelent meg 2001-ben. 

ISBN 9639358 17 7 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Barna Gy., Kiss G., Győri F.: Ökoturizmus és rekreáció a Felső-Rába mentén. Kézirat. SZTE JGYPK Testnevelési és 
Sporttudományi Intézet, Szeged, 44 p.  
Bánhidi M. 2011: Sportföldrajz. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 223 p.  
Cseh V. 2013: Tanulmány a Maros menti hullámtéri erdők tájbeli jelentőségéről és szénmegkötésük modellezéséről. 
SZTE TTIK Ökológiai Tanszék. Szeged http://www.stud.u-szeged.hu/Cseh.Viktoria.1/tanulmany.pdf  
Donka A. 2012: A vízitúrázás célterületeinek természeti szempontú értékelése. Természetföldrajzi Közlemények a 
Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből 1 (2) 2012. pp. 3-40.  
Moholi K. 1988: A víz földrajza. In: Futó J. (szerk.) Általános természeti földrajz. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 236-
306.  
Németh I., Némethné Katona J. 1997: Zöld kalandra fel! Környezetvédelemről túrázóknak - turistaságról 
környezetvédőknek. http://mek.oszk.hu/00100/00149/html/  
Ujvári K. 2009: A Tisza-völgy vízi turizmusának fejlesztési lehetőségei. Modern Geográfia, 4., 
http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/magyar_turizmus/ujvari_krisztina_2009_4.pdf  
Zseni A., Bulla M. 2002: Vízminőségvédelem. SZIE, Győr, 168 p.  

Bokody József: Vízitúrázók kézikönyve, A könyv a Mezőgazda Kiadó gondozásában jelent meg 2001-ben. 

ISBN 9639358 17 7  

Holló Dénes: Vízitúrázó ABC Sport Kiadó Budapest, 1989. ISBN 963-253-838-2  

 

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről (Hajózási Szabályzat) 

46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól  
Árterek élővilága http://www.jpm.hu/index.php?m=2&s=6&id=87  
A Bodrog természeti értékei http://www.bodrogtura.eu/index.php?id=lap1201  
A Tisza-völgy élővilága http://www.terra.hu/cian/elovilag.html  
A Dunakanyar élővilága http://www.zoldmuzeum.hu/a-dunakanyar-gazdag-elovilaga  
A Szigetköz élővilága http://www.szigetkoz.biz/honlap/folditarsulasok_6.htm  
Gemenc élővilága http://www.zoldmuzeum.hu/gemenc-varazslatos-elovilaga  
A Maros élővilága http://www.kmnpi.hu/index.php?pg=menu_1136  
A Kőrösök élővilága www.kvte.hu/ksar/ksarkor.htm  
Duna, Tisza, Rába http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=35  
Vízföldrajzi fogalomgyűjtemény http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz1/www/ch04.html  
http://www.youtube.com/watch?v=2pJgqyzR48ctp://www.kajakkenusport.hu/files/dokumentumo   
http://www.youtube.com/watch?v=2pJgqyzR48c  
http://www.tiszavolgy.hu/tanacsok_evezeshez/  
http://kajakozz.hu/download/A%20_sportmozgas_oktatasa.pdf  
http://termeszetbarat.hu/alapveto_ismeretek_kezdo_viziturazoknak  
http://www.umann.com/vizitura/vizitura.htm  
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/tvok06.htm  
 

 

 

http://www.stud.u-szeged.hu/Cseh.Viktoria.1/tanulmany.pdf
http://mek.oszk.hu/00100/00149/html/
http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/magyar_turizmus/ujvari_krisztina_2009_4.pdf
http://www.jpm.hu/index.php?m=2&s=6&id=87
http://www.bodrogtura.eu/index.php?id=lap1201
http://www.terra.hu/cian/elovilag.html
http://www.zoldmuzeum.hu/a-dunakanyar-gazdag-elovilaga
http://www.szigetkoz.biz/honlap/folditarsulasok_6.htm
http://www.zoldmuzeum.hu/gemenc-varazslatos-elovilaga
http://www.kmnpi.hu/index.php?pg=menu_1136
http://www.kvte.hu/ksar/ksarkor.htm
http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=35
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz1/www/ch04.html
http://www.youtube.com/watch?v=2pJgqyzR48ctp://www.kajakkenusport.hu/files/dokumentumo
http://www.youtube.com/watch?v=2pJgqyzR48c
http://www.tiszavolgy.hu/tanacsok_evezeshez/
http://kajakozz.hu/download/A%20_sportmozgas_oktatasa.pdf
http://termeszetbarat.hu/alapveto_ismeretek_kezdo_viziturazoknak
http://www.umann.com/vizitura/vizitura.htm
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/tvok06.htm
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Rekreáció elmélet és módszertan III. Kódja: TE-SPRBN-RRC-REM3 
TE-SPRBL-RRC-REM3 

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.15 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: Rekreáció elmélet és módszertan II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   Megismertetni a tanulókkal a rekreáció és a kapcsolódó fogalmak jelentését, 
összefüggéseit, valamint azok kialakulásának történeti hátterét. 

 A hallgatók ismerjék meg és sajátítsák el az életmód alakítás alapjait és ezek 
szerepét a rekreáció szervezői, irányítói munkában. 

 A hallgatók sajátítsák el a rekreációs irányzatokat, azok kialakulását és helyét 
napjaink rekreációs piacán. 

 Ismerjék meg mélységében a rekreáció egyes kiemelt témáit, úgymint az 
életmód, a tökéletes közérzet, a stressz, a flow élmény stb. Továbbá 
ismerjenek meg különböző gyakorlati módszereket ezek vizsgálatára, 
értelmezésére. 

 Naprakész tudással rendelkezzenek a rekreáció szervezeti hátteréről hazai és 
nemzetközi szinten. 

 Szerezzenek módszertani ismereteket a különböző célcsoportok 
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rekreációjában. 

 
 

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. 

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

  

  

  

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 egészségfejlesztő, 
életmódprogramok tervezésére, valamint 
gyakorlati megvalósítására. 

  

  

  

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

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

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben 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 sport- és az egészségkultúra, valamint 
az életminőség fejlesztése terén szerzett 
magas szintű tudását az emberek 
életminősének javítására szenteli.  
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Külföldi példák, Nemzetközi rekreációs szervezetek (legfelsőbb irányítási szerv, felelősségi kör, fontosabb szervezetek 
bemutatása) 
Sport for All, Szabadidő Charta egyéb kapcsolódó hazai és nemzetközi alapdokumentumok, hazai és külföldi folyóiratok 
megismerése 
A gyermekkor rekreációja (korosztályok, jellemzők, hazai statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 
Kiscsoportos gyakorlat: rekreációs programok kidolgozása 
Rekreációs tevékenység a különböző életkori szakaszokban. Felnőtt korúak rekreációja korosztályok, jellemzők, hazai 

statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák 

Rekreációs tevékenység a különböző életkori szakaszokban, A harmadik életkor rekreációja (jellemzők, hazai 

statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 

Speciális igényű csoportok rekreációja, egy létesítmény felmérése, elemzése 

Deviáns rekreációs tevékenységek 

Összefoglalás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ szabályzata szerint  

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 A tanórák rendszeres látogatása, a TF Tanulmányi rendjének 
megfelelően, és az ezeken való aktív részvétel 

 Web-böngészés (órai munkák) 
 Félévzáró Zárthelyi dolgozat 

A feladatok maradéktalan és határidőre való teljesítése. 

A félév írásbeli kollokviummal zárul.  
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kovács Tamás Attila: A Rekreáció elmélete és módszertana, 2004.   Budapest, Fitness Kft.  
Cooper, H. Kenneth (1987): A tökéletes közérzet programja, Budapest, Sport 
Csíkszentmihályi, Mihály  (1997) : Flow Az áramlat, Budapest, Akadémia Kiadó 
Fritz, Péter(2006): Mozgásos rekreáció, Rekreáció Mindenkinek 1., Bába Kiadó 
Földesiné, Sz. Gyöngyi - Gál, Andrea – Dóczi Tamás (2008): Társadalmi riport a sportról, Budapest,  ÖM Sport 
Szakállamtitkárság, MSTT   
Selye, János (1976): Stressz distressz nélkül, Budapest, Akadémiai Kiadó 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Ajánlott folyóiratok: 
Rekreacio.eu szakmai folyóirat 
Rekreológia szakmai folyóirat 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sítábor Kódja: TE-SPRBN-RRC-STBR 
TE-SPRBL-RRC-STBR 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. április 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr Dosek Ágoston  

Oktató neve:  Dr Dosek Ágoston 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  Bevezetés a téli körülmények közötti biztonságos és élvezetes sportolás és 
sportfoglalkozás vezetés módszertanába. A sízés módszertani felépítésének 
átszármaztatása úgy, hogy az más sportágak számára is általánosítható 
legyen. A sísport és rokon sportágak ismertetése. A téli sportolás 
egészségtanának és a tél veszélyeinek megismertetése. Pozitív attitűd 
alakítása. Nyitás élethosszig tartó sportolási alternatívák felé.  

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 pszichomotorikus képességek és 
készségek fejlesztéséhez a testnevelés, 
illetve a sport célorientált 
eszközrendszerét  
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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 mozgástanítás során a motoros 
tanulást elősegítő eljárásokat 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő 
funkcióját (nemek, károsodottak, 
fogyatékkal élők, kisebbségek, 
hátrányos helyzetűek, migránsok, 
bűnelkövetők, szenvedélybetegek 
stb.). 

  Ismeri a testnevelés és a sport területén 
a felkészítő folyamatok alapelveit 

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

 Ismeri a szaktárgy tanítása-tanulása 
során fejlesztendő speciális 
kompetenciákat, ezek fejlesztésének és 
diagnosztikus mérésének módszereit. 

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 csoportok, közösségek számára 
olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, 
amelyek biztosítják a csoport közösséggé 
fejlődését és egészséges működését. 

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

 Alkalmazza az együttműködést 
támogató, motiváló módszereket mind a 
szaktárgyi oktatás keretében, mind a 
szabadidős tevékenységek során. 

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

 Képes a szaktárgyában rejlő 
személyiségfejlesztési lehetőségeket 
kihasználni, a tanulók önálló 
ismeretszerzését támogatni a 
végzettségének megfelelő korosztály és a 
felnőttoktatás keretében is. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes reális képet kialakítani a tanulók 
világáról, a nevelés és a tanulói 
személyiség fejlesztésének 
lehetőségeiről. 

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

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

 Tiszteli a tanulók személyiségét, képes 
mindenkiben meglátni az értékeket és 
pozitív érzelmekkel (szeretettel) 
viszonyulni minden tanítványához. 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és 
életminőséget, valamint rendelkezik 
az egészségtudatos ember 

 Érzékeny a tanulók problémáira, 
törekszik az egészséges 
személyiségfejlesztés feltételeit 
biztosítani minden tanuló számára. 
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szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Elkötelezett a tanulók tudásának és 
tanulási képességeinek folyamatos 
fejlesztése iránt. 

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

 Törekszik az életkori, egyéni és csoport 
sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, 
interaktivitást, differenciálást elősegítő 
tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 
alkalmazására. 

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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.   

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

 Olyan mozgásformákat, 
tevékenységeket, sportágakat ismer, 
amelyek egyrészt divatosak, megfelelnek 
a korszellemnek, és amelyek bizonyítják, 
hogy a sport elsősorban örömforrás, 
kaland, játék, másrészt életük bármely 
szakaszában nehézségek nélkül űzhetik 
majd 

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

 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.  

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

 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) 

 Gyakorlati foglalkozások:  
Az oktatók a hallgatók tudásszintjének és fejlődésének figyelembevételével, a hó és terepviszonyoknak leginkább 
megfelelően egyénileg dönthetnek a gyakorlati foglalkozások anyagának elrendezéséről, a foglalkozások helyszínéről. 
7 napos-6 éjszakás programban 12 alkalommal, egyenként kb. háromórás foglalkozás keretében valósul meg a 
gyakorlati oktatás, kiscsoportos képzésben. (52 tanóra) 
Követelmények:  Közös célunk, hogy a hallgatók mindegyike tisztában legyen az alapképzés alább vázolt menetével, 
ismerje az oktatásban hasznosítható gyakorlatokat, módszereket. Különös figyelmet fordítunk az ideálistól eltérő 
szituációk tartalmas kitöltésére.  
 
Az első lépések: 
Léchez szoktatás: a felszerelés hordása, a sífelszerelés ellenőrzése, fel és lecsatolás 
Alapiskola: 
A hegymenet 
Egyenes siklás 
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Klasszikus sífutás alapelemei:  
diagonális és páros botozás, diagonális sífutótechnika, belelépéses páros botozás, 

Korcsolyázó sífutótechnika alapelemei: erős oldali és gyenge oldali változatok, 
  V-1 és V-2 lépés a sebesség és az emelkedő függvényében   
Hóekeívelés        szükség szerint : Hóeke (csúszás)  
Hóekeívelésből párhuzamos lendület 
Rézsútsiklás, (karcolt lendület a hegy felé)  oldalcsúszás (rolózás),  rézsútcsúszás 
Lendület a hegy felé, forgatott  
Támasztott lendület (támasztott ívelés utáni alapforma)  
Dinamikus támasztott lendület   
Stoplendület  
 
Haladó iskola:  
Korcsolyázó lépés és ívlépés 
Párhuzamos hosszú lendület,  

a lendületet előkészítő eljárások, kormányzó tartások kontrollja és aktív mozdulatok,  
élváltás, terhelés alakulása, be- és kikormányzás, stb.  

Rövidlendület:  
az ívek rövidítésével, stoplendületből, nyomásváltásos hóekéből, ugrott lendületek, 
Kanyarsí technika elemei:  

Lendület a hegy felé az éleken, éljáték, ívmegszakítás.  
Karcolások különböző formái   
(rotáció, torzió, könnyed élváltás, lécdinamika kihasználása, időzítések) 

Lendület nyújtva forgatással 
Terepsízés (kiegyenlítő technika, nem előkészített pálya, buckapálya, mélyhó)  
 
Az elméleti foglalkozások oktatási terve:  
1. nap Táborszervezés, házirend.  
 Felszerelés ismeret, karbantartás. 

Sí kresz, Sí egészségtan I. 
2. nap A síelés története és jelentősége, Az északi sízés 
3. nap Az alpesi versenyszámok  

A síoktatás módszertana és tematikája  
4. nap Síelés biztosított pályákon kívül, alpesi sítúrázás 
 Hó és lavinaismeret, elsősegélynyújtás 
 A sísport környezeti vonatkozásai 
5. nap Egyéb havas sportok, csúszások a havon,  

a síturizmus jelentősége, szerepe az ifjúság és a felnőttkor rekreációjában,  
6. nap  elméleti vizsga.  Táborzáró műsor.  
 
Az előadások 18 tanórát vesznek igénybe, azokat az esti időpontokban tartjuk meg.  
 
Szervezési kérdések:   
 
1. nap: utazás, házirend, szervezési ismeretek, sí kresz, felszerelés ellenőrzés, viaszolás; 
2. nap: sífutó foglalkozások, (ha a hóviszonyok lehetővé teszik)  

léchezszoktatás, diagonál és korcsolyázó sífutótechnika alapjai; 
alpesi léccel: léchezszoktatás, egyenes siklás, első irányváltoztatások megállásig, 
 hóekeív alapok,  csoportbeosztás; 

3.-4. nap:  az alapiskola tematikájának követése,  
(esetleg rövid sí használata)  

5.-6. nap:  tanultak ismétlése, továbblépés, sebesség  
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a haladó iskola tematikájának követése, (ha elérkezett az ideje) 
elméleti szóbeli vizsga saját csoport oktatójánál 

7. nap:  gyakorlati vizsga; szituációnak megfelelő sízés nehéz pályán,  
  utazás haza. 
 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Nincsen a tömbösített lebonyolítás miatt.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  szóbeli és   Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: aktív részvétel a tábor 
összes foglalkozásán 

 Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 az órákon és a tábori életben való aktív részvétel, a 
táborrend maradéktalan teljesítése, szóbeli vizsga, 
gyakorlati bemutatás 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Bejelentkezés a kurzusra az azt megelőző szemeszterben történik 
(amennyiben a Neptun képes lesz ezt kiszolgálni, akkor a a 
Neptunon keresztül). Egyébként a  TF-honlapon a Rekreáció 
Tanszék által karbantartott „táborok” csomagban megadott 
információk szerint kell eljárni. A résztvevők önköltsége első 
részletének befizetésével, majd a teljes önköltség teljesítésével 
vehetnek részt a kurzuson. A tábort kizárólag egy év múlva lehet 
pótlóként teljesíteni, oklevél illetve diploma a teljesítés nélkül 
nem szerezhető.  
 
A tábor teljes programjának teljesítését várjuk el a hallgatóktól és 
a TVSZ szerint kaphatnak felmentést, nappali munkarendben: 
max. 20%, levelező munkarendben: max. 25%.  
Speciális körülmények esetén , pl. helyszíni baleset, betegség, 
helyszíni orvosi ellenjavallat a táborvezető adhat engedményt.   
 
A tábor alatt van csak lehetőség az értékelésre és a kurzus 
befejezésére.  
 
Azok a hallgatók, akik részt vettek, de nem felelnek meg, külön 
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eljárásban kapnak vizsgalehetőséget.  
 
A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással zárul a 
kurzus alatt.  
Az elméleti vizsgát is a kurzus végén kell teljesíteni, különleges 
esetben a tanár a hazatérést követően adhat módot a nem 
megfelelt hallgatóknak javításra.  
 
  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati bemutatás és szóbeli vizsga  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  
Dosek-Ozsváth(2003): A sízés + 3,   Ozsváth kiadás, Budapest  
(Síkresz, a sízés környezeti vonatkozásai, alpesi és sífutó technika, oktatás, hibajavítás, sízés biztosított pályán kívül, hó 
és lavinaismeret) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 http://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sportagi-intezet/rekreacio-tanszek/oktatasi-segedanyagok   
 
Dosek Ágoston „SÍOKTATÁS” címszó alatt elérhető mellékletei  
 
Dosek-Miltényi (1993): A sízés,  Kékes-kiadó, Budapest (A sízés egészségtana fejezet) 
 
www.skiculture.hu szakmai cikkei  

 

http://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sportagi-intezet/rekreacio-tanszek/oktatasi-segedanyagok
http://www.skiculture.hu/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szakmai gyakorlat III. Kódja: TE-SPRBN-RRC-SZGY3 
TE-SPRBL-RRC-SZGY3 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.01. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Milassin Ákos 

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 foglalkozásvezetés tantárgy keretein belül a Szakmai gyakorlat I. és Szakmai 
gyakorlat II. tantárgyra épülve a rekreációs foglalkozás vezetési gyakorlatok során a 
hallgatók új színtereken bővítik a megszerzett elméleti tudást, amit gyakorlatban is 
kipróbálnak. Az új színterek felölelik a rekreációs tevékenységek teljes skáláját 
korosztályokra és speciális célcsoportokra bontva. 
A három félév során felkeresett helyszínek, korosztályok, foglalkozások, komplex 
elméleti és gyakorlati tudást ölelnek fel, ezzel megalapozva a leendő rekreációs 
szakemberek későbbi orientálódását. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a testnevelés és 
sport/rekreáció szervezeti és 

Megfelelő tudással rendelkezik a 
sportolók életmódjának tudatos 
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rugalmassága, formálhatósága) kapcsolatrendszerét, az emberi 
erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

fejlesztéséhez.  

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

 Ismeri a testkultúra és az 
egészségkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait. 

  

  

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

  

  

  

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

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

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 Igényes munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 

  

  

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. 

Elkötelezett és igényes munkavégzésével 
hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és 
az egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez.  
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

az általunk kiajánlott vagy saját helyszíneken és időpontokban – minimum 5×8 óra gyakorlat teljesítése 

rendezvényeken. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 rekreáció foglalkozásvezetési gyakorlat: az általunk 

kiajánlott külsős gyakorlati helyszíneken - minimum 5x8 óra 

gyakorlat teljesítése /félév 

a hallgatók által választott helyszíneken – minimum 3×1 óra 

hospitálás és jegyzetkészítés az alábbi korosztályi besorolás alapján:  

1. Szenior korosztály (rekreációs foglalkozások) 

2. Fogyatékkal élők (rekreációs foglalkozások) 

3. Egy új rekreációs irányzat felkeresése és megismerése az 

aktuális trendek alapján 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

b. 1-1 oldalas beszámoló megírása a szerzett 

tapasztalatokról, mindegyik helyszínről (rekreációs 

szempontból) 

c. a jelenlétet igazoló nyomtatvány leadása a szorgalmi 

időszak végéig. 

Amennyiben a hallgató nem adja le a megadott határidőig 

valamelyik nyomtatványt, az aláírás megtagadásra kerül. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy/kollokvium 

Értékelés 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  

AJÁNLOTT IRODALOM 
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Sportszervező szakirány 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportgazdaságtan II.  Kódja: TE-SPRBN-SDK-SGT2 
TE-SPRBL-SDK-SGT2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Kendelényi- Gulyás Erika 

Előtanulmányi feltételek: Sportgazdaságtan I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. 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 
sportiparág különböző szegmenseinek elemzésén keresztül a hallgatók képessé 
válnak az üzleti, állami és a civil modell összehasonlítására, értékelésére. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismer néhány alapvető elméletet 
a mikro-és makroökonómia 

Rendelkezik a sporttudomány és a 
gazdaságtudomány alapvető, átfogó 
fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, 
fejlődési jellegzetességeinek és 
összefüggéseinek ismeretével a releváns 
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társadalmi, gazdasági szereplőkre, 
funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, 
g  

  

  

  

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

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

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

  

  

  

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

  

  

  

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

 6-Tudatosan képviseli azon 
módszereket, amelyekkel 
szakterületén dolgozik, és elfogadja 
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.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sportfinanszírozás alapjai. Állam és piac elméleti szerepe a sportban. 
2. A magyar sportfinanszírozás szervezeti felépítése. 
3. A magyar sportfinanszírozás sajátosságai és gyakorlati problémái 
4. Sportirányítás nemzetközi gyakorlata 
5. A sportesemények gazdasági és társadalmi hatásai 
6. A sportesemények gazdasági és társadalmi hatásai 
7. A sportesemények gazdasági hatásainak mérése 
8. Nagy nemzetközi sportesemények finanszírozási háttere 
9. A megasportesemények gazdasági öröksége 
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10. Versenyképesség elméleti, gyakorlati megközelítése és értelmezése az élsport piacán 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel; aláírás megszerzése; házi dolgozat leadása és prezentálása; írásbeli vizsga 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) 

 11-12. héten az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett 
tananyagból és módon. 
 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

- óralátogatás mellett 2-3 fős csoportban a kiadott témák egyikében egy 
házi dolgozatot elkészítése és prezentálása 
- feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 - írásbeli kollokvium összevontan a két féléves tanagyagból; 
- az érdemjegyet a vizsga eredménye határozza meg.  
- A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az érdemjegy 
kialakítása a következő alapján történik: 
0-49 % elégtelen 
50-61 % elégséges 
62-73 % közepes 
74-85 % jó 
86-100 % jeles 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dénes Ferenc (2015): Sportközgazdaságtan. Debrecen, Campus Kiadó (2. rész) 
Preuss, Holger*2004+: Az olimpiai játékok gazdasági háttere Panem, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Paul Downward, Alistair Dawson, Trudo Dejonghe (2009): Sports Economics; Theory, Evidence and Policy. Elsevier. UK. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Számvitel  Kódja:  TE-SPRBN-SMD-SZV 
TE-SPRBL-SMD-SZV 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve:  Dr. Sisa Krisztina 

Előtanulmányi feltételek: Pénzügytan 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és 
Szóbeli 

A tantárgy célja:  Megismertetni a hallgatók a pénzügyi alapismeretekkel. A pénzügyi rendszer 
működésével. A szervezetek pénzügyi feladataival.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

A sportszervezetek működéséhez, 
működtetéséhez szükséges 
gazdasági, vezetéselméleti, és 
szervezéstudományi ismeretekkel 
rendelkezik.  

 6- Ismeri a testnevelés és 
sport/rekreáció szervezeti és 

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
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kapcsolatrendszerét, az emberi 
erőforrások alkalmazásához szükséges 
pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket, valamint az 
alapvető sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

szabályozás folyamatával. 

  Rendelkezik a szakterületükhöz 
tartozó etikai, jogi és gazdasági, 
valamint alapvető kommunikációs 
és tömegkommunikációs 
ismeretekkel. 

   

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 elsajátított szakmai, 
jogi, gazdasági, valamint 
szervezési és vezetési ismeretek 
hatékony gyakorlati 
alkalmazására. 

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

 Képes a szakterületi erőforrások 
felkutatására, bevonására és az 
azokkal történő gazdálkodásra. 

    

  

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. 

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

  Törekszik arra, hogy a szakmai 
problémákat lehetőség szerint 
másokkal, más szervezetekkel 
együttműködve oldja meg. 

  Kötelességének tartja a 
szakterület szerint releváns, 
kapcsolódó más szakpolitikák, 
jogszabályok követését, 
alkalmazását, illetve betartását. 

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

Feladatait általános felügyelet 
mellett, önállóan végzi és 
szervezi.  

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

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

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

   

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  
Számviteli alapfogalmak 
Hatályos számviteli törvény 
Számviteli beszámoló felépítése 
Mérleg és Eredménykimutatás 
Könyvelési alapok 
Sportszervezetek számviteli kérdései 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Részvétel az órákon a TVSZ szerint.  

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) 

 Írásbeli házi dolgozat, gyakorlati követelmények teljesítése 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 szóbeli vagy írásbeli  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Dr. Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre / Pénzügyi Számvitel I, 
024-I/2012 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Amit a mérleg mutat: Vállalkozások és költségvetési szervek részére / *szerk. Sztanó Imre, Korom Erik+ – Saldo 2002 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportvállalkozási alapismeretek Kódja: TE-SPRBN-SMD-SVA 
TE-SPRBL-SMD-SVA 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve: Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Előtanulmányi feltételek: - 

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 vállalkozás szemléletével való megismerkedés, az elméleti 
tudnivalók elsajátítása 

- A vállalkozási alapelvek és gyakorlati tudnivalók alapjai 
jelenjenek meg a sportvállalkozásokkal összefüggésben, a 
hallgatók az egyes témakörökhöz kapcsolódó eseteket a 
hivatásos és szabadidősport szervezetein és vezetési 
gyakorlatán keresztül értsék meg  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismer néhány alapvető elméletet a 
mikro-és makroökonómia 

Ismeri a testnevelés és sport, 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
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folyamatait, ezek felépítését és 
működését.  

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

 Tisztában van a sport, rekreáció 
szabályozási környezetével, a 
szabályozás folyamatával. 

 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 és érti az emberi 
erőforrások alkalmazásához 
szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket. 

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

 Ismeri a szakterületén 
alkalmazható konfliktuskezelési 
módokat, kommunikációs 
stratégiákat és módszereket. 

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 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

 Képes az elsajátított szakmai, 
jogi, gazdasági, valamint 
szervezési és vezetési ismeretek 
hatékony gyakorlati 
alkalmazására. 

 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 
korszerű informatikai 
rendszereket, eszközöket. 

 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. 

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, 
az életminőség, valamint a 
rekreáció korszerű 
(egészségtudatos) szemléletével, 
nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

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

 Igényes munkavégzésével 
hozzájárul a testkultúra, a 
rekreációs és egészségkultúra 
színvonalának emeléséhez. 
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 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Személyes példamutatásával 
elősegíti környezete sportolással 
kapcsolatos pozitív 
szemléletmódjának alakítását. 

 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 és 
az élet egészére kiterjedő 
tanulásra. 

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, 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. 

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

 Tudatosan képviseli 
szakterületének korszerű 
elméleteit és módszereit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  Sportszervezetek a Sport Törvényben 
 Sportvállalkozások és sportegyesületek a sporttörvényben 
 A versenysport területén működő vállalkozási formák 
 A sportvállalkozások bevételi és kiadási szerkezete 
 Az utánpótlássport területén működő szervezeti formák 
 Az utánpótlássport bevételi és kiadási szerkezete 
 Az egyesületek és civil szervezetek vállalkozási tevékenysége 
 A vállalkozási tevékenység adó vonzatai 
 A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos beszámolási kötelezettségek 
 A sportszövetségek vállalkozási tevékenységei 
 Az sportesemények gazdasági hatásai 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TVSZ szerinti részvétel a tanórákon.  
A tanórák keretében egyénileg, illetve csoportokban az elméleti anyag átültetése a gyakorlatba.  
A félév közepén ZH, a félév végén a tananyagból 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) 

2 db órai gyakorlat (3., 8. hét),  
1 db félévközi ZH (6. hét) 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, félévközi órai feladatok elvégzése  

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 
forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli dolgozat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  Sterbenz T – Géczi G, szerk (2012): Sportmenedzsment, Budapest 
2. Dr Bódi- Dr Gécziné – Kahulits - Dr Kákai- Dr Lakrovits – Dr Lele: Változó civil világ. Budapest, Complex 2012 
3. Aktuális törvények a gazdasági társaságokról 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Humánerőforrás alapjai Kódja: TE-SPRBN-SMD-HEA 
TE-SPRBL-SMD-HEA 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Resperger Viktória 

Oktató neve:  D. Resperger Viktória 

Előtanulmányi feltételek: Jogi alapismeretek 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és megértsék az emberi erőforrás 
menedzsment alapfogalmait és alapvető összefüggéseit. 
 

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 és érti az emberi erőforrások 
alkalmazásához szükséges gazdasági, 
szervezéstudományi, pedagógiai, 
pszichológiai, szociológiai 
törvényszerűségeket.  
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szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

  

  

  

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 szakterületi erőforrások 
felkutatására, bevonására és az azokkal 
történő gazdálkodásra. 

  

  

  

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. 

 Rendelkezik az egészségkultúra, az 
életminőség, valamint a rekreáció 
korszerű (egészségtudatos) 
szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb 
társadalmi körben terjeszti. 

  

  

  

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. 

Koherens álláspontot alakít ki a 
holisztikus értelemben vett egészségről, 
és álláspontját modern kommunikációs 
eszközökkel is terjeszti.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Az emberi erőforrás elméleti alapjai és fejlődése. 
2. Az emberi erőforrás gazdálkodás környezeti tényezői. 
3. Emberi erőforrás szerepek, tevékenységi területek és szervezeti keretek 
4. Munkakörtervezés, -elemzés és –értékelés. 
5. Emberi erőforrás tervezés. 
6. Toborzás és kiválasztás. 
7. A beillesztés módszerei, on-boarding. 
8. Teljesítményértékelés alapjai. 
9. A képzés és fejlesztés fontossága a szervezet életében. 
10. Motiválás és javadalmazás. 
11. Esélyegyenlőség a munka világában. 
12. Informatika és emberi erőforrás menedzsment. 
13. Humáncontrolling. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félév során minden egyes elméleti témakörhöz kapcsolódik egy-egy gyakorlati feladat, melyet meg kell oldani és az 
adott esettanulmányokat, megoldásokat szóbeli formában is prezentálni kell. 

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) 

 A tárgy elméleti jellegét az óráról órára kiadott gyakorlati feladatok 
megoldásával és bemutatásával egészítjük ki.  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A gyakorlati feladatok elvégzése kötelező, a teljesítés elmaradás esetén az 
aláírás megtagadható. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Matiscsákné Lizák Marianna: Emberi erőforrás gazdálkodás Complex Kiadó Budapest, 2012. 
Dr. Karoliny Mártonné - Dr. Poór József : Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Wolters Kluwer Kft., 2013. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Bokor Attila Csillag Sára Szőts-Kovács Klaudia: Emberi erőforrás menedzsment, Lexika Kiadó, 2009. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Elméleti menedzsment MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportmenedzsment III.  Kódja:  TE-SPRBN-SMD-SMM3 
TE-SPRBL-SMD-SMM3 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve:  Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Sportmenedzsment II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

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, 

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 
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valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

sajátosságainak anyanyelvén és legalább 
eg  

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

 A sportszervezetek működéséhez, 
működtetéséhez szükséges gazdasági, 
vezetéselméleti, és szervezéstudományi 
ismeretekkel rendelkezik. 

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő 
funkcióját (nemek, károsodottak, 
fogyatékkal élők, kisebbségek, 
hátrányos helyzetűek, migránsok, 
bűnelkövetők, szenvedélybetegek 
stb.). 

 Ismeri az alapvető sporttudományi, 
sportgazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi és 
projektmenedzsment módszereket, 
elméleteket és gyakorlatokat. 

 6- Ismer néhány alapvető elméletet 
a mikro-és makroökonómia 

 Tisztában van a sportszervezetek 
struktúrájával, működésével és kapcsolat-
rendszerével, az érintett társadalmi, 
gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti 
tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és  

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. 

 Sportszervezetben szervezői 
tevékenységet tervez, szervez, irányít és 
ellenőriz. 

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

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

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

 Sportszervezetet, vagy szervezeti 
egységét vezeti, működési folyamatait 
tervezi, irányítja, az erőforrásokkal 
gazdálkodik. 

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 
gazdálkodásra. 

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

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. 

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

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a 

 Elkötelezett a sportszervezetek hatékony 
és eredményes gazdasági működtetése 
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kommunikációra magyar és idegen 
nyelven. 

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. 

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

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

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

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. 

Feladatait általános felügyelet mellett, 
önállóan végzi és szervezi.  

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

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

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

 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 sportszervezetek működési környezete 
2., Sport és politika 
3., A sportgazdaság fejlődése 
4., A sport szervezetrendszerének finanszírozása 
5., A sport és a szponzoráció kapcsolata 
6., A sport és a média találkozási pontjai 
7., Az élsport kockázatai 
8., Játékosügynöki és játékosmegfigyelői tevékenység 
9., Önkéntesség a sportban 
10., A sportmenedzsment jövője és tudományos megközelítése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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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) 

 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 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:  Lövészet, íjászat Kódja: TE-SPRBN-PSZ-LIJ 
TE-SPRBL-PSZ-LIJ 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:  BSc Sport-és rekreációszervező  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek: - 

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:  A sportág népszerűsítése az egyetemi hallgatók körében a lövészsportokra 

jellemző felelősségteljes viselkedéshez méltatlan magatartástól való 

elhatárolódás jegyében, valamint az utánpótlás nevelésére, képzésére nyitott 

szakemberek képzése. 
 

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 a sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. Birtokában van a 
sporttudomány, és a szervezés- és 
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szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket, 
valamint az alapvető 
sporttudományi, gazdasági, 
vezetéselméleti, szerv 

vezetéstudomány alapvető szakmai 
szókincsének, kifejezési és fogalmazási 
sajátosságainak anyanyelvén és legalább 
eg  

  

  

  

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 elsajátított gazdasági, 
szervezési, vezetési és jogi ismeretek 
hatékony alkalmazására. 

  

  

  

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 az adott munkakör, 
munkaszervezet, sportszervezet tágabb 
gazdasági, társadalmi környezetének 
változásai iránt, törekszik a változások 
követésére és megértésére. 

  

  

  

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.  

  

  

  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1.A lőtéren tartózkodás szabályai, a sportfegyverek részei, a légzés, a célzás, az elsütés mikéntje; A célra tartás 

töltetlen fegyverrel szerepe és fontossága, mint bemelegítés sportág specifikus része, a hibák javításának 

lehetséges módja Előadás+ gyakorlat (lövészet puskával ülve) 

2. A puskás álló testhelyzet technikája; Előadás + gyakorlat (CT állva, lövészet puskával állva) 

3. Pisztolyos ülő testhelyzet technikája; Előadás + gyakorlat (bemelegítés/gimnasztika, pisztoly CT, lövészet 

pisztollyal ülve 10 lövés fordított lapra, 10 1-2-3) 

4. Pisztoly álló testhelyzet technikája; Előadás + gyakorlat (lövészet pisztollyal állva ’’F’’ csíkos kör) 

5. A fegyverek szóráskép beállításának mikéntje, szóráskép helyzetének helyes megállapítása, a magassági, 

valamint az oldalirányú szórás beállításának módja nyílt irányzékú fegyvereknél.  Előadás + gyakorlat 

(lövészet ülve puskával, beállítás) 

6. Az íjászat és a sportlövészet nemzetközi és hazai története; Előadás 

7. Az íjász pályák típusai, sajátosságai; az íjak és nyilak típusai, részei. Kiegészítők, védőfelszerelések; Beállás, 

az íj megfogása Előadás+ gyakorlat 

8. Az íj kifeszítése, horgonyzás, célzás, oldás, követés.  Előadás+ gyakorlat 

9. A tanult technikai elemek kivitelezésének pontosítása, az elemek összekapcsolása  Gyakorlat 

10. A technika gyakorlása a táv növelésével  Gyakorlat 

11. A biztonsági szabályokról részletesen, a sportlövő és íjász események szervezése, a kezdő sportlövők és 

íjászok képzésének didaktikai felépítése, ennek szempontjai, a lövészsportok edzéselmélete; Előadás 

12. Tesztírás a félévben tanultakból, Gyakorlati bemutatások 

13. Tesztírás a félévben tanultakból, Gyakorlati bemutatások Javítás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, ZH, gyakorlati bemutatás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele: óralátogatás, a teljesítés hiányának következménye: aláírás megtagadása. 

Nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel kötelező, levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel 

kötelező. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel kötelező, 

levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel 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, ZH, gyakorlati bemutatás 



388 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzésének feltétele: óralátogatás, a teljesítés 

hiányának következménye: aláírás megtagadása. 
 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy/kollokvium 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik 
 

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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V. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának módszerei 

 

 

1. Elméleti előadások, gyakorlatok  

Egyetemünk oktatói és meghívott előadói a hazai sport különböző szegmenseiben dolgozva a 

megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek a hallgatók felkészítéséhez, melyben az elméleti 

tudás megszerzése és annak gyakorlatba átültetése egyaránt fontos.  

A Sport- és rekreációszervező alapszak a sportszervező szakirányon 792 elméleti és 1036 

gyakorlati kontaktórát biztosít a hallgatók számára.  

A rekreáció és egészségfejlesztő szakirányon 676 az elméleti és 1276 a gyakorlati órák 

száma.  

2. Pedagógiai eszközök 

 

A célok tudatosításából kiindulva a szakon oktató kollégák egyénileg veszik figyelembe a 

mintatantervi előírásokat és munkájukat féléves szinten, tematikus egységekre és órákra 

bontva is megtervezik. Ezekhez célszerűen használják fel a digitális, online eszközöket, és 

tudatosan törekednek a hallgatók motiválására, nagyobb fokú aktivizálására. Felismerve a 

hallgatók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínálnak 

számukra, elsősorban a fogadóóráikon, de külön is meghirdethetnek órát vagy szakmai 

jellegű látogatást.  

 

 


