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I.  
Adatlap 

 
 
 

1. Az alapképzési szak megnevezése: rekreáció és életmód (Recreation Management and 
Health Promotion) 
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése 
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat 
- a szakképzettség: rekreáció és életmód szakember 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Recreation and Health Promotion Manager 
 
3. Képzési terület: sporttudomány 
 
4. A képzési idő félévekben: 6 félév 
 
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék) 
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit 
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit 
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 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 rekreáció és életmód szakemberek képzése, akik képesek a szervező, 

oktató és tanácsadó szerep betöltésére a sport (kiemelten a szabadidősport), a rekreáció 

és az egészséges életmód-tanácsadás, továbbá üzleti területen, valamint 

sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve 

civil szervezetekben. Képesek minden korosztály számára egészségmegőrző és 

sportfoglalkozások (rekreációs edzésprogramok) vezetésére és szervezésére. Alkalmasak 

sportrendezvények, aktív turisztikai programok, táborok, túrák önálló tervezésére, 

megszervezésére és azok levezetésére. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a 

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 rekreáció és életmód szakember 
 
a) tudása 
- Ismeri a fizikai és szellemi rekreációs tevékenységek rendszerét. 
- Ismeri a rekreációs céllal űzhető sportok mozgásanyagát. 
- Átlátja a rekreáció általános folyamatait, rendszereit, valamint ezek működését. 
- Ismeri a rekreációs és szabadidősport foglalkozások, mozgásprogramok levezetésének és 
szervezésének módszereit és technikáit. 
- Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az egészségi állapothoz igazított rendszeres fizikai 
aktivitás emberi szervezetre gyakorolt, tudományosan bizonyított hatásait. 
- Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és lebonyolításának feltételeit, szabályozási környezetét és 
fenntartható, szakszerű módszereit. 
- Ismeri az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működését és a helytelen 
életmódból fakadó egészségkárosító tényezőket. 
- Ismeri az egészség és életmód fejlesztésének lehetőségeit és módszereit. 
- Ismeri az életen át tartó rekreációs és egészségfejlesztési aktivitás kialakításának és 
fenntartásának pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs feltételeit. 
- Ismeri a rekreációszervezéshez és a programok levezetéséhez szükséges alapvető 
sporttudományi, szervezéstudományi ismereteket és módszereket. 
- Rendelkezik az emberi magatartás befolyásolásához szükséges kommunikációs és 
szociális készségekkel, valamint pedagógiai ismeretekkel. 
- Ismeri a testkultúra, egészségkultúra és a környezetkultúra alapfogalmait, fejlesztésük 
eszközrendszereit, módszereit és eljárásait. 
- Ismeri a testnevelés, a sport és a rekreáció szervezeti és kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és működését. 
- Tisztában van a sport és a 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 (fogyatékkal 
élők, hátrányos helyzetűek, szenvedélybetegek). 
- Ismeri a szakterületén alkalmazható tanácsadási, konfliktuskezelési módokat, 
kommunikációs stratégiákat és módszereket. 
- Rendelkezik a szakterületükhöz tartozó jogi és gazdasági, valamint alapvető 
kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretekkel. 
 
b) képességei 
- Képes minden korosztály számára egészségmegőrző és sportfoglalkozások (rekreációs 
edzésprogramok) vezetésére és szervezésére. 
- Képes a fizikai rekreációs programokhoz szükséges motoros képességek felmérésére, 
motoros programok tervezésére és mozgáselemzésre. 
- Képes sportrendezvények, aktív turisztikai programok, táborok, túrák önálló tervezésére, 
megszervezésére és azok levezetésére. 



- Képes sport, szociokulturális-, turisztikai- és rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és lebonyolítására. 
- Képes az egészség- és életmódkultúra feltételeinek megteremtésére, valamint 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 rekreációs és egészségfejlesztő életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati megvalósítására. 
- Képes egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló intézményekben rekreációs aktivitási 
programok tervezésére, foglalkozások megszervezésére és lefolytatására. 
- Képes a fittségi és wellness tevékenységek szervezésére, koordinálására, illetve 
gyakorlati megvalósításukban való aktív részvételre. 
- Képes az elsajátított szakmai, jogi, gazdasági, valamint szervezési és vezetési ismeretek 
hatékony gyakorlati alkalmazására. 
- Képes sport- és rekreációszervezői, -vezetői és életmód-tanácsadói 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. 
- Képes a szakterületi erőforrások felkutatására, bevonására és az azokkal történő 
gazdálkodásra. 
 
c) attitűdje 
- Rendelkezik az egészségkultúra, az életminőség, valamint a rekreáció korszerű 
(egészségtudatos) szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb társadalmi körben terjeszti. 
- Értéknek tekinti az egészség- és életmódkultúrát megalapozó és fejlesztő rekreációt, 
illetve életminőséget. 
- Azonosul a rekreáció és az életminőség korszerű szemléletével, nézeteit formális és 
informális közegben is terjeszti. 
- Szociális, pedagógiai és szakterületi ismeretei révén eredményesen alakíthatja az általa 
foglalkoztatottak egészségszemléletét. 
- Az etikai, jogi, gazdasági, valamint tömegkommunikációs ismeretei átadásával hozzájárul 
az egyének különböző helyszínű és fajtájú sporttevékenységekbe történő 
beilleszkedéséhez. 
- 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) autonómiája és felelőssége 
- A sport- és az egészségkultúra, valamint az életminőség fejlesztése terén szerzett magas 
szintű tudását az emberek életminőségének javítására szenteli. 
- Elkötelezett és igényes munkavégzésével hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és az 
egészségkultúra színvonalának emeléséhez. 
- 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. 
- Tudatosan képviseli szakterületének korszerű elméleteit és módszereit. 
- 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 életminőségének javítására szenteli. 
- Elkötelezett és igényes munkavégzésével hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és az 
egészségkultúra színvonalának emeléséhez. 
 
8. Az alapképzés jellemzői 
 
8.1. Szakmai jellemzők 
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak 
felépül a szakdolgozat elkészítésével együtt: 
- sporttudomány 80-100 kredit; 
- egészségtudomány 30-45 kredit; 
- társadalom és gazdaságtudomány 20-40 kredit; 
- közismereti alapismeretek 10-15 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. 
 
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 sportegyesületekben, sportklubokban, 
sportlétesítményekben, közművelődési intézményekben, sport- és életmód-táborokban, 
rendezvényeken, túrákon, illetve gyógyfürdőkben, fitnesz és wellnesz központokban, 
szállodákban végzett gyakorlat. Kreditértéke 8 kredit a sporttudomány tudományágon 
belül a szakirány részeként. 



9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 



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 Rekreáció és életmód 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 Rekreáció és életmód oklevelet szereznek. 

 
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 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 környezetükbe.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.  
 A képzés tanterve 

 
 

 
 
 



A szakdolgozat 
 
A szakdolgozat olyan empirikus vizsgálaton, szintetizáló elméleti elemzésen vagy 
innovatív alkotó munkán alapuló szakmai feladat megoldása, amellyel a hallgató tanúsítja, 
hogy tájékozott témájának szakirodalmában hazai és nemzetközi gyakorlatában, önállóan 
képes a szakon tanult ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. 
 
A szakdolgozatra vonatkozó követelményeket a TE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata 
(TVSZ) tartalmazza.  
 
A szakdolgozat elkészítéséhez az intézmény az alábbi támogatást nyújtja: 

- A témaválasztást egy ajánlott (tantárgyhoz rendelt) címjegyzék segíti, de minden 
hallgató saját maga is választhat témát, amelynek azonban meg kell felelnie a 
képzésről szóló jogszabályi rendelkezéseknek. A választott témát a tantárgyi 
oktató és a szakfelelős hagyja jóvá. 

- A témavezetőket a képzésben résztvevő oktatók közül – a hallgató kérését is 
figyelembe véve – az illetékes szakvezető jelöli ki.  

- A témavezető feladata, hogy megfelelő szakirodalmat javasoljon a hallgatónak, 
segítse a vázlat összeállításában és folyamatosan kísérje figyelemmel a 
diplomamunka elkészítését. 

- A kidolgozás módszereire a TE előírásai kötelezőek, amelyről a témavezetők külön 
módszertani útmutatót kapnak.  

- A szakdolgozat bírálatára a felsőoktatás területén dolgozó elismert szakember, 
valamint a képzés oktatója kaphat felkérést a szak vezetőjétől. 

- A szakdolgozat elkészítésére vonatkozó útmutatót és annak bírálati szempontjait, 
a javasolt témajegyzéket a hallgatók a beiratkozáskor megkapják. 

 
Védésre csak olyan szakdolgozat engedhető, amelyet a témavezető előzetesen védésre 
bocsáthatónak minősít. A szakdolgozat minősítése 5 fokozatú skálán történik. 
 
 
Záróvizsga 
 
A záróvizsga követelményrendszere: a záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szóbeli 
vizsgából áll a képesítési követelményeknek megfelelően. A szóbeli vizsga témakörei 
egymással összefüggésben a főbb tanulmányi területek tárgyaiból alakítandók ki, különös 
tekintettel a tanultak gyakorlati alkalmazási lehetőségeire. A záróvizsgára vonatkozó 
további követelményeket a TVSZ fogalmazza meg.  
 
 
Oklevél 
A felsőoktatási törvény rendelkezik arról, hogy melyek az alapképzésben kiadott oklevél 
tartalmi elemei, illetve az egyetemi TVSZ határozza meg az oklevél eredményének 
kiszámítási módját és minősítését. 
  



 

IV. 
Tantárgyi programok 

 
 

1. félév 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egsézségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  ANATÓMIA I. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.24 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Prókai András 

Oktató neve:  Dr. Prókai András 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  Olyan anatómiai tudás kialakítása az emberi szervezet felépítéséről, amely alapul 
szolgálhat a funkciók megértéséhez, valamint más természettudományi és 
sportági tantárgy ismereteinek elsajátításához. 
A hallgatók részletes ismeretekre tegyenek szert a mozgatórendszer passzív 
(csont, ízület) és aktív (vázizom) összetevőiről. 
 



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. 

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

 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-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 
életminőségének javítására fordítja.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 



1. Az emberi test szerkezeti elvei. Az alapszövetek . 
2. Csontvázrendszer, a csontokról általában (felépítés, csoportosítás, felszíni képletek). A felső végtag csontjai 
(vállöv, kar, alkar csontjai) (e-learning is). 
3. Az alsó végtag csontjai (medenceöv, comb, lábszár, láb csontjai) (e-learning is). 
4. A koponya és a törzs csontjai (e-learning is). 
5. A csontok összeköttetéseiről általában, folytonos és megszakított kapcsolatok (e-learning is). 
6. A felső végtag csontjainak összeköttetései (e-learning is). 
7. Az alsó végtag csontjainak összeköttetései. A törzs csontjainak összeköttetései (e-learning is). 
8. Általános izomtani ismeretek (e-learning is). 
9. A felső végtag izmai (vállizmok, a kar flexor és extensor izmai). A felső végtag izmai (az alkar flexor izmok 
felületes és mély rétege) (e-learning is). 
10. A felső végtag izmai (az alkar extensor izmok felületes és mély rétege). Az alsó végtag izmai (külső és belső 
csípőizmok, a comb extensor izmai) (e-learning is). 
11. Az alsó végtag izmai (a comb flexor és adductor izmai). Az alsó végtag izmai (a lábszárflexor, extensor és 
peroneus izmai) (e-learning is). 
12.  A törzs izmai (mellizmok, hasizmok) (e-learning is).   
13. A törzs izmai (felületes és mély hátizmok) (e-learning is). 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való megjelenés a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint, aktív részvétel az órákon, az aláírás 
megszerzése, a vizsgaidőszakban írásbeli kollokvium. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzás mértéke 
nappali munkarendben az órák maximum 20%-a . 

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 félévközi követelmények határidőre történő teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

- Óralátogatás, illetve a félévi követelmények teljesítése. 
- A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli kollokvium, értékelés ötfokozatú érdemjeggyel. 



KÖTELEZŐ IRODALOM 

 • Dr. Miltényi Márta (2002): A sportmozgások anatómiai alapjai I. kötet. Plantin-Print Bt., Budapest. 
• Dr. Prókai András (2018): Anatómia I. Oktatási segédanyag, Testnevelési Egyetem. 
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-
tanszek/Anat%C3%B3mia_I._oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag .pdf 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Szentágothai János és Réthelyi Miklós (1994): Funkcionális anatómia I. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest. 

 Platzer, W. (1996): SH atlasz. Anatómia I. Springer Hungarica Kiadó Kft., Budapest. 

 Dr. Tarsoly Emil (szerk.) (1994): Funkcionális anatómia I. kötet. HIETE jegyzet, Budapest. 

Oktatási segédanyagok: Csonttan, Ízülettan I-II., Izomtan, Idegrendszer, Zsigeri rendszerek. https://tf.hu/intezetek-es-
tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/oktatasi-segedanyagok 

 

  

https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/oktatasi-segedanyagok
https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/oktatasi-segedanyagok


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Balesetmegelőzés és 
Elsősegélynyújtás elmélete és 
gyakorlata 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Komka Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Komka Zsolt 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

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

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

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



 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

 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. 

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

megelőzésre vonatkozó szabályozások. Egészséges és biztonságos életre nevelés. 
5. Eszméletvesztéssel járó sérülések fajtái, tudatzavarok, újraélesztés 
6. Légúti és légzési rendellenességek, vérkeringési rendellenességek 
7. Vérzés, sebek, törések, ficamok elltáása, csont- , ízületi és izomsérülések 
8. Meleg és hideg okozta egészségkárosodások (égés, forrázás, fagyás), áramütés 
9. Mérgezések, maró szerek, harapások és rovarcsípések, idegen testek 



10. Kötések és kötözőanyagok, a balesetes mozgatása és szállítása, fektetési módok, műfogások 
11. Belgyógyászati balesetek (elektromos áramütés, vízbe fúlás, légúti idegentest, napszúrás. Lehűlés) 
12. Sugárártalmak, tömeges balesetek 
13. Vízből mentés, sportsérülések megelőzése és helyszíni ellátása, elsősegély a pályán 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

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

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

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

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli és írásbeli kollokvium, melynek értékelés 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Hornyák István (2008): Elsősegélynyújtás. Semmelweis Egyetem, Budapest 
Aszmann Anna (2005): Egészségvédelem a közoktatásban. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest 
Berkes István, Halasi Tamás. (2008): Amit a sportolók sérüléseiről és betegségeiről tudni kell. MOB OSI, Budapest 
Göbl Gábor(2006): Oxiológia. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest 



AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaságtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Bevezetés a pszichológiába Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Gyömbér Noémi 

Oktató neve:  Dr. Gyömbér Noémi 

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:  A hallgatók pszichológiai kulturáltságához, illetve a szakma műveléséhez 
szükséges alapvető általános-, személyiség- és szociálpszichológiai ismeretek 
bemutatása fogalmak, elméletek, irányzatok és technikák megismertetése. Az 
általános lélektan alapfokú tanulmányozása érthetőbbé teszi a tapasztalaton 
alapuló emberi viselkedésformákat, ugyanakkor segítséget ad a belső lelki világ, 
attitűdök és reakciók értelmezésére. Segít mérlegelni sok, a pszichológia nevében 
megfogalmazott állítást. A sportszakmai tevékenységhez szorosan kapcsolódó, 
annak során felmerülő feladatok pszichológiai vonatkozásainak áttekintése. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

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

Ismeri az egészséges emberi szervezet 
alapvető testi, lelki működését és a 



rugalmassága, formálhatósága) emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket. 

helytelen életmódból fakadó 
egészségkárosító tényezőket.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az életen át tartó rekreációs és 
egészségfejlesztési aktivitás 
kialakításának és fenntartásának 
pedagógiai, pszichológiai és 
kommunikációs feltételeit.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

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

 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. 

 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. 

 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 

Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  



személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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 



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. (2001). Pszichológia (2.kiadás). Osiris Kiadó, Budapest: Osiris 
Kiadó: 1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,17,18. fejezet 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Keményné dr. Pálffy K. (2006). Alapozó pszichológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 
Séra L. (2001): Általános pszichológia, Pécs: Comenius Bt. 
Séllei B. & Takács I. (szerk.) (2014). Pszichológia a gyakorlatban. Budapest: Typotex. 
N.Kollár K. & Szabó É. (2004). Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris Kiadó. 
Forgách J. (1993). A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Gondolat. 
Zimbardo, P., Johnson, R. & McCann, V. (2017). Pszichológia mindenkinek (1.,2.,3. 4.),Budapest: Libri Kiadó. 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  BIOKÉMIA Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése: BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Tóth Miklós egyetemi tanár 

Oktató neve:  Dr. Szőts Gábor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy 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- 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.  



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

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 egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az 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 
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: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A 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 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 (2005): Biokémia, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest 
Dr. Szőts Gábor (Szerk.)(2000): Biokémia, TF egyetemi jegyzet 
Az előadások anyaga 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Ádám Veronika (szerk.)(2006): Orvosi biokémia, Semmelweis Kiadó 
Dr. Nagy Mária (1977): Mi a sejt? Mezőgazdasági Kiadó 
Poortmans Jaques. R.(2006): Principles of Exercise Biochemistry, Karger 
Karlson Peter. (1972) Biokémia, Medicina Könyvkiadó, Budapest 

 Középiskolai kémia, biológia könyvek 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Csapatsportjátékok alapjai I. 
(kézilabda, kosárlabda) 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021.06.20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: BOROS ZOLTÁN 

Oktató neve: BOROS ZOLTÁN 

Előtanulmányi feltételek: NINCS 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  KÉZILABDA: 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.  
KOSÁRLABDA: 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, 
működését. 

Ismeri a testnevelés, a sport és a 
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.). 

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes egészségmegőrzést, rehabilitációt 
szolgáló intézményekben rekreációs 
aktivitási programok tervezésére, 
foglalkozások megszervezésére és 
levezetésére.  

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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



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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

KÉZILABDA:  
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. 
KOSÁRLABDA: 
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 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

KÉZILABDA:  
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. 
KOSÁRLABDA: 
Gyakorlati bemutatás a szemeszter végén 
 
 

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) 

 KÉZILABDA: 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. 

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. 

KOSÁRLABDA: 
Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése 
Gyakorlati bemutatás megfelelő technikai végrehajtásának minősége 
szerint 

 
 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

KÉZILABDA: 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) 

 KÉZILABDA: 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 

 KÉZILABDA:  
A kézilabdázás játék és versenyszabályai. MKSZ 2016 
KOSÁRLABDA: 
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 

 KOSÁRLABDA:  
 Az interneten fellelhető kosárlabda mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Gimnasztika I. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.23. 

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

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Csirkés Zsolt 

Oktató neve:  Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   

A gimnasztikáról általában, alapfogalmak; 
A gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszere; 
Tartásos és mozgásos alapformák; 
Szabad- és szergyakorlatok jellemzői, fajtái; 
A gyakorlatok ábrázolása (rajzírás) és szakleírása (szaknyelv); 
A gyakorlatok variálása és kombinálása, a gyakorlatok izmokra kifejtett 
hatásai; 
Bemelegítés és levezetés a gimnasztika mozgásanyagával; 
A hibajavítás jelentősége a helyes mozgásvégrehajtás kialakításában. 
A gyakorlatvezetés módszertana. 

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 rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  

 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 rehab. 
folyamatait. 

Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

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

 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. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is 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. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is terjeszti.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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



fontosságának hangsúlyozásával. fontosságának hangsúlyozásával.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Elmélet: 
- Köszöntés, bemutatkozás, általános tudnivalók, balesetvédelem. 
- A félévi követelmények ismertetése. 
 
Előadás:  
- A gimnasztikáról általában: a gimnasztika fogalma, célja, eszközei, felhasználási területei, mozgás- és 
gyakorlatrendszere, a szervezetre kifejtett hatásai stb. 
- Fogalmak tisztázása: alapforma, folyamatosan ismételhető (zárt ciklikus) gyakorlat, gyakorlatlánc, egyszerű 
és összetett gyakorlat, mozgásszerkezeti összetevők, core training, calisthenics, callanetics, pilates, 
funkcionális edzés, cross-training, Tabata köredzés, SMR technika stb. 
 
Gyakorlat: 
- A hallgatók gimnasztikai előképzettségének tesztelése: statikus és dinamikus alapformákkal. 
- Egyszerű szerkezetű, 4 vagy 8 ütemű, a támaszok fő csoportjainak (állások, térdelések, ülések, kéz- és 
lábtámaszok, fekvések) kiindulóhelyzeteiből induló, változatos hatású szabadgyakorlatok végrehajtása. 
- Tabata köredzés bemutatása képességfejlesztő szabadgyakorlatokkal. 
- A félév során bemutatandó kötelezően előírt szabadgyakorlatlánc betanítása az oktató tanár által választott 
zenére. 
 
Elmélet:  
- A rajzírás alapjai, sajátos jelrendszere, szabályai. Statikus és dinamikus alapformák rajzírása. 
- A gyakorlatban szereplő két fő támaszcsoport bemutatása. 
- A levezetés fontossága, stretching technikák. 
 
Gyakorlat: 
- Az állások és a térdelések kiindulóhelyzeteiből induló változatos (bemelegítő, mobilizáló, erősítő, nyújtó) 
hatású, 4 és 8 ütemű szabadgyakorlatok végrehajtása. 
- A Tabata köredzés módszer alkalmazása a gyakorlattervezésben. 
- Stretching gyakorlatok levezetés céllal. 
Elmélet: 
- A gimnasztika szaknyelvi ismeretei. Szabadgyakorlatok sajátosságai. Általános bemelegítő hatású 
gimnasztikai gyakorlatok jellemzői. A gimnasztikai gyakorlatokban megjelenő hatások, nyújtó és erősítő hatás 
fogalma, erőkifejtési módok gyakorlati példákkal! 
- A gyakorlatban szereplő három fő támaszcsoport bemutatása. 
 
Gyakorlat: 
- Az ülések, fekvések és kéz- és lábtámaszok kiindulóhelyzeteiből induló változatos (bemelegítő, mobilizáló, 



erősítő, nyújtó) hatású, 4 és 8 ütemű szabadgyakorlatok végrehajtása. 
- A Tabata köredzés módszer alkalmazása a gyakorlattervezésben. 
- Stretching gyakorlatok levezetés céllal. 
Elmélet: 
- A szergyakorlatok jellemzői, rajzírása, szaknyelvi sajátosságai.  
- A gyakorlatban szereplő szerek oktatásmódszertana. 
- Az SMR technika bemutatása. 

 

Gyakorlat: 
- Bemelegítő célzatú, sportági mozgást előkészítő, valamint képességfejlesztő gimnasztikai gyakorlatok 
kéziszerek alkalmazásával – tömöttlabda, tornabot, kézisúlyzó. 
- SMR hengerrel végzett gyakorlatok. 
Elmélet: 
- A gyakorlatban szereplő szerek oktatásmódszertana. 
 
Gyakorlat: 
Bemelegítő-, sportági mozgást előkészítő-, valamint képességfejlesztő gimnasztikai gyakorlatok egyéb szerek 
alkalmazásával – pad, zsámoly, bordásfal. 
A 3. sz. HF leadása. 
 
Gyakorlati vizsga I: 
Kötelező kísérlet a kötelezően előírt szabadgyakorlatláncból és a szabadon választott szergyakorlatláncból. 
Elmélet:  
- Bemelegítés és gyakorlatvezetés elméleti ismeretei. 
 
Gyakorlat: 
- Bemelegítő célzatú, valamint nyújtó, erősítő és mobilizáló hatású szabadgyakorlatok végzése a Tabata 
módszerrel (az egyszerű szóban közlés gyakorlatvezetési módszert alkalmazva). 
A 2. sz. HF leadása. 
 
Gyakorlat: 
- A Tabata módszer gyakorlása, készülés a vizsgára. 
Gyakorlati vizsga II: 
 
Tabata köredzés hallgató általi levezetése: 4 db erősítő vagy bemelegítő hatású, 4 ütemű szabadgyakorlat 
levezetése és bemutatása. 
- Kiindulóhelyzetet az állások, ülések, fekvések és kéz- és lábtámaszok statikus alapformáiból kell választani, 
minden csoportból egyet-egyet. 
- A gyakorlatok különböző izomcsoportokat dolgoztassanak meg! 
- A bemutatás előtt a 4 db gyakorlatot az egyszerű szóban közlés módszerrel kell közölni! 
- A gyakorlatokat a „Kövesd az edzőt!” módszerrel a csoporttal együtt kell bemutatni! 
- A gyakorlati vizsga előtt a 4 db gyakorlatot négyzetrácsos lapra rajzírással le kell adni! 
 
Az értékelés szempontjai:  
- A gyakorlatok összeállításának változatossága. 
 
 



FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Házi feladatok kiadása: 
1. sz. HF: a félév végén bemutatandó szabadgyakorlatlánc lemásolása A4-es négyzetrácsos lapra, ceruzával. 
Leadási határidő: 2. konzultáció.   
Értékelése: +/- 
HF formai követelménye: a dolgozat elé szükséges csatolni egy A4-es méretű sima fehér lapot (borítót), 
amelyen a következők szerepeljenek: egyetem neve, hallgató neve, szakja, képzése (nappali vagy levelező), 
évfolyama, neptun kódja, dolgozat címe, dátum. Minden oldalt alá kell írni kézírással! 
 
2. sz. HF: 30 db határozott formájú gyakorlat tervezése 
Általános bemelegítés jellegű szabad-, ill. szergyakorlatok tervezése rajzírással a hallgató által megjelölt 
korosztálynak (30db). 
Leadási határidő: 9. konzultáció. 
Értékelés: 1-5. 
 
HF formai követelménye: a dolgozat elé szükséges csatolni egy A4-es méretű sima fehér lapot (borítót), 
amelyen a következők szerepeljenek: egyetem neve, hallgató neve, szakja, képzése (nappali vagy levelező), 
évfolyama, neptun kódja, dolgozat címe, dátum. Minden oldalt alá kell írni kézírással! 
 
3. sz. HF: a félév végén bemutatandó, megadott szempontok szerinti, egyénileg szerkesztett, szabadon 
választott szergyakorlatlánc lerajzolása A4-es négyzetrácsos lapra, ceruzával vagy fényképes technikával való 
megjelenítése. 
Értékelése: +/- 
Leadási határidő: 7. konzultáció. 

 
HF formai követelménye: a dolgozat elé szükséges csatolni egy A4-es méretű sima fehér lapot (borítót), 
amelyen a következők szerepeljenek: egyetem neve, hallgató neve, szakja, képzése (nappali vagy levelező), 
évfolyama, neptun kódja, dolgozat címe, dátum. Minden oldalt alá kell írni kézírással! 
Az 1. sz. HF leadása. 
 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  
 

Az órák látogatása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 

meghatározottak szerint. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

7. hét: gyakorlati vizsga I. 
A szabadgyakorlatlánc és a szergyakorlatlánc bemutatása. 
10. hét: gyakorlati vizsga II. 
Tabata köredzés levezetése. 
11. hét: ZH írás. 
12. hét: a gyakorlatláncok és a Tabata köredzés javítása. 



13. hét: ZH javítása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A Házi feladatok leadása határidőre: 
1. sz. HF: 2. konzultáció 
2. sz. HF: 9. konzultáció 
3. sz. HF: 7. konzultáció 

Legalább egy-egy kísérlet megtétele a gyakorlatláncokból. 
A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy=gyakorlati összetevők + elméleti összetevők átlaga. 
 
Gyakorlati összetevők: a három gyakorlati összetevő átlaga. 
- A szabadgyakorlatláncra kapott osztályzat. 
- A szergyakorlatláncra kapott osztályzat. 
- A Tabata köredzés levezetésére kapott osztályzat. 
 
Elméleti összetevők: a két elméleti összetevő átlaga. 
- A 2. sz. HF-ra kapott osztályzat. 
- A ZH-ra kapott osztályzat. 
 
Minden összetevőből minimum elégséges (2) osztályzatot kell 
szerezni!!! 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 1. Hamar Pál (szerk. 2015): Gimnasztika kisokos. Testnevelési Egyetem (TF), Budapest. 
2. Derzsy Béla (2009): A gimnasztika alapjai. Pirehad Nonprofit Kft. Derzsy Béla magánkiadás, Budapest. 
3. Metzing Miklós (1999): Gimnasztika-meghatározott fejezetei (segédanyag gimnasztika vizsgához). TF   
Továbbképző Intézet. 
4. A tananyag az e-learning felületen megtalálható 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 5. Kerezsi Endre (2013): Gimnasztika. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), 
Budapest.  
6. Kerezsi Endre (2013): Tornaelemek szakkifejezései. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 
Kar (TF), Budapest. 
7. Kerezsi Endre (1992): Torna I. A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezései. Magyar Testnevelési Egyetem, 
Budapest. 
8. Kerezsi Endre (1979): Torna III. Sport, Budapest. 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Közismereti alapismeretek MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Informatika Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Kineziológia Tanszék - KIN 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Katona Péter 

Oktató neve:  Katona Péter 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerkedjenek meg és mélyüljenek el azoknak a programoknak a 
használatában, amelyek segítségével meg tudják írni és formázni TDK 
dolgozatukat, szakdolgozatukat, diplomamunkájukat illetve bármilyen 
beadandó dolgozatukat. Emellett szerezzenek ismereteket az informatika 
területén, amelyet munkájuk során az adminisztratív teendőik ellátása során 
hasznosíthatnak. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

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



 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos korszerű informatikai 
rendszereket, eszközöket.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Informatikai alapfogalmak, a számítástechnika története 
2. Az operációs rendszer 
3. 1. Zárthelyi dolgozat, órai munka I. 
4. A számítógépek felépítése 
5. A számítógépes szövegszerkesztés – Microsoft Word alapismeretek 
6. 2. Zárthelyi dolgozat, órai munka II. 
7. Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató készítés a MS Word 2016 programmal 
8. Körlevélkészítés a MS Word 2016 programmal 
9. 3. Zárthelyi dolgozat, órai munka III. 
10. A számítógépes táblázatkezelés – Microsoft Excel alapismeretek 
11. Rendezés, szűrés, függvények használata, diagramkészítés MS Excel 2016 programmal 
12. 4. Zárthelyi dolgozat, órai munka IV. 



13. Pót-zárthelyi dolgozat, órai munkák pótlása, konzultáció 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órai munkák hiánytalan elkészítése a 13. hétig, e feltétel nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 80% 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Zárthelyi dolgozat a 3., 6., 9. és 12. héten az oktató által meghatározott, a 
félév elején közzétett tananyagból és módon. Az órai munkák elkészítése 
és bemutatása a 13. héten. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A 4 zárthelyi dolgozat teljesítése és az órai munkák bemutatása. 
Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére a 13. 
héten illetve a hallgatókkal egyeztetett pótidőpontban van lehetőség a 
vizsgaidőszak első hetéig. A vizsgaidőszak második hetétől a hallgatók 
kizárólag vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése vagy megtagadása nem 
lehetséges. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy a Zárthelyi dolgozatok számtani közepe alapján, melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 informatika.gtportal.eu 
Órai előadások elérhetőek a Kineziológia Tanszék oktatási segédanyagai közt. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Közismereti alapismeret MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Kommunikáció alapjai Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   dr. Gál Andrea 

Oktató neve:  Szilágyiné Gáldi Bernadett 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. 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 - 
rekreációs céljaiknak megfelelő - kommunikációra, verbális és nem verbális 
megnyilvánulásaik tudatos szabályozására. Bírjanak fejlett kapcsolatteremtő- és 
együttműködési készséggel, fejlődjön önismeretük, valamint az asszertív 
kommunikáció iránti igényük. Képesek legyenek az életmódvezetés és a 
rekreációszervezés szakterületein belül kommunikátori szerep betöltésére, maguk 
és mások megnyilvánulásainak elemzésére. Rendelkezzenek továbbá 
prezentációk, interjúk, online- vagy élő nyilvános beszédek megtartásához 
szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint szakmai feladataik 
ellátásához szükséges, igényes íráskészséggel. 

 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 



 
MKKR KKK 

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

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

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

 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.  

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

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

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

Rendelkezik a szakterülethez tartozó jogi 
és gazdasági, valamint alapvető 
kommunikációs és tömegkommunikációs 
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 sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

 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 sport, szociokulturális-, turisztikai- 
és rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és 
lebonyolítására.  

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

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



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

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A tantárgy egy általános kommunikációelméleti áttekintés után bemutatja a jó kommunikátorral kapcsolatos 
kritériumokat, az ezek eléréséhez vezető utat - számos pragmatikus feladat keretében  -  fókuszálva 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. Írásbeli és szóbeli számonkérés a félévi tananyagból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Beadandó feladatok 
Órán való aktív részvétel, feladatok, gyakorlatok teljesítése 



A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: igen 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Beadandó feladatok 
Órán való aktív részvétel, feladatok, gyakorlatok teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív órai jelenlét, félévközi feladatok teljesítése 
A teljesítés hiányának következménye az aláírás megtagadása 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Kondicionális képességfejlesztés  Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  dr. Gyimes Zsolt  

Oktató neve:  Az Atlétika Tanszék oktatói 

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: Megismertetni az egyes motoros képességek fejleszthetőségi lehetőségeit, 
elsősorban az atlétika, mint alapsportág segítségével. A tantárgy célja, ezen kívül, 
az egyes motoros képességek, úgyis, mint a koordinációs és kondicionális 
képességek mérési lehetőségeinek ismertetése, illetve e módszerek 
alkalmazásának gyakorlati elsajátíttatása. 
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. 
 

  
 



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. 

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  

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

Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  

 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 rehab. 
folyamatait. 

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

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

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  

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 egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
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.  

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

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos korszerű informatikai 
rendszereket, eszközöket.  

Attitűdök (érzelmi és értékelő 
viszonyulások, megítélés; 
vélekedések, 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, 
kulturális jelenségek és a sport 
összefüggésben állnak, legjobb tudása 

 Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra.  



nézetek; szándékok, törekvések) szerint törekszik pozitívan befolyásolni 
ezeket az összefüggéseket. 

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.  

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

 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. 

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. 

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

 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) 

Gyakorlati órák leírása 

 
1. óra 
Állóképesség fejlesztés 
a.) Az állóképességről általában. Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Az állóképesség szerepe a különböző 
sportágakban. Az állóképesség fejlesztés módszerei. A folyamatos módszer ismertetése, szerepe, jelentősége a 
különböző sportágak állóképesség fejlesztésében.  
Állóképesség fejlesztés futófeladatokkal: 

 Folyamatos futás egyenletes tempóban (1000-1200m), a max. sebesség 40-45%-val, körülbelül 130-140-
es pulzussal. 

 Folyamatos futás egyenletes tempóban (2000m), a max. sebesség 50-55%-val, körülbelül 140-160-as 
pulzussal. 

b.) Futóiskolai gyakorlatok: klasszikus-, ritmus-, menetiránynak háttal-, különböző kartartással-, szerek-
eszközök    felhasználásával. 

 



2. óra 
Gyorsaságfejlesztés 
a.) A gyorsaságról általában. A gyorsaság fejlesztés elméleti alapjai. A gyorsaság megnyilvánulási formái a különböző 
sportágakban. A gyorsaságfejlesztés módszerei.  
Futó gyorsaságfejlesztés futófeladatokkal: 

 Fokozódó sebességgel történő futások 60 – 80 – 100 méteres távokon. 
Ismétlés szám: 3-5, cél: a Lh. és Lfr. Optimális arányainak a kialakítása. 

 30-40 méteres gyorsítások majd ezt követően kb. fele hosszúságú kiengedések  
3x- 4x folyamatosan ismételve. Ismétlés szám: 3-5, cél: harmonizáció fejlesztése (erőlködés mentes 
futás). 

 80- 100- 120 – méteres futások fokozódó sebességgel. A táv végére elérni a közel maximális sebességet. 
Ismétlés szám: 2-3, cél: a harmonizáció és a mozgósítási képesség együttes fejlesztése. 

 
b.) Medicinlabdás feladatok, dobások koordinációs mintájának kialakítása. (KKVF, KKVE, KKVFFH) 

 
3. óra  
Állóképesség fejlesztés 
a.) A magasabb intenzitással végzett folyamatos terhelés élettani hatásai. A váltakozó intenzitású 
mozgástevékenységgel rendelkező sportágak állóképesség fejlesztő módszerei. A nem egyenletes sebességgel végzett 
folyamatos módszer ismertetése, főbb hatásai. A folyamatos „C” és a Fartlek módszer ismertetése. 
Állóképesség fejlesztés futófeladatokkal: 

 Folyamatos futás egyenletes tempóban (1200m), a max. sebesség 55-65%-val, körülbelül 160-170-as 
pulzussal. 

 Folyamatos futás váltakozó tempóban (1200m), az irányított fartlek módszer gyakorlása körülbelül 160-
180-as pulzussal. 

b.)  Medicinlabdás gyakorlatokkal az erőállóképesség fejlesztése: 
 Hasizom, tricepsz jellegű gyakorlatok: 3x4x15x (pl. zsugor lebegőülés15x, majd rögtön fekvőtámaszban 

karhajlítás-nyújtás. Ezt pihenő nélkül még 3x. Szériák között 2 perc pihenő (aktív pihenő: stretching gyakorlatok). 
 Hátizom, láb-törzs-karizom jellegű gyakorlatok: 3x4x15x (pl. hasonfekvésben krallozás, amíg a másik csoport 15 

földobást csinál elkapással, majd csere). Ezt 4x ismételve. . Szériák között 2 perc pihenő (aktív pihenő: stretching 
gyakorlatok). 

 Párokban a labda folyamatos passzolása a társnak különböző feladatokkal (pl.: saroklendítéses futás közben 
kétkezes mellső átadás stb. 2x 4 percen keresztül. A 2 per pihenőidőben (aktív pihenő: stretching gyakorlatok). 

 

4. óra 
Gyorsaságfejlesztés 
a.) Futó gyorsaságfejlesztés futóiskolai gyakorlatokkal, koordinációs létra és alacsony gátak segítségével: 

 Lassú haladással és közepes frekvenciával térd ill. sarok emelés 20 –30 méteren. Ismétlés szám: 6-8, cél: 
bokából, csípőből magas helyzet kialakítása. 

 Térd és sarokemelés együttesen ( lábszár vízszintesig lendül) 
20-30 méteren keresztül közepes sebességgel haladás de a frekvencia maximális, rövid kiengedés után 
2-3x folyamatosan ismételve. Ismétlés szám: 4-6, cél: a kéz és lábmunka összhangjának a kialakítása. 

 Az előbbi gyakorlat  (térd és sarokemelés együttesen) ismétlése az alábbi módosítással: a max. 
frekvencia elérése után a lépés hosszt is növelni kell 
a maximális futósebesség eléréséig. Ismétlés szám: 4-6, cél: koordináció és a harmonizáció együttes 
fejlesztése. 

 Koordinációs létra gyakorlatok a futótechnika fejlesztésére. 
 Alacsony gát gyakorlatok a futótechnika fejlesztésére, gát fölötti szökdelő gyakorlatok. 

 

b.) Medicinlabdás dobások (lökések-, hajítások különböző testhelyzetekből két- és egy kézzel). 



5. óra 
Állóképesség fejlesztés 
a.)  A szakaszos módszer élettani hatásainak ismertetése. A pulzusmegnyugvás mérésének jelentősége a megszakításos 
állóképesség fejlesztő módszerek esetében. Az aerob- és anaerob-interval, valamint az ismétléses módszer ismertetése. 
Állóképesség fejlesztés futófeladatokkal: 

 10x100m futás 35 mp pihenővel, a max. sebesség 65-70%-val. Az aerob interval módszer gyakorlása. 
 10x100m futás 2 p pihenővel, a max. sebesség 70-75%-val. Az aerob-anaerob interval módszer 

gyakorlása. 
 5x150m futás 4 p pihenővel, a max. sebesség 80-85%-val. Az anaerob interval (ismétléses) módszer 

gyakorlása. 
b.) Lépcsőzés:  futóiskola gyakorlatok, felfutások, szökdelő-ugró feladatok. 

 
6. óra 
a. Teljesítmény ellenőrzés: 20m-es felgyorsulás időre, állórajtos indulással, fotocellás mérés, 60m síkfutás, H5-ös 
ugrás, 2400m futás időre,  

 

 
b. Medicinlabdás gyakorlatok: A dobások koordinációs mintájának továbbfejlesztése, gyorserőfejlesztő jelleggel 

(KKFV, KKVE, KKVFFH). 

 
7. óra 
Gyorsaságfejlesztés 
a. A mozdulatgyorsaság jelentősége az atlétikában. Az aciklikus gyorsaság fejlesztési lehetőségei. 

 Különböző testhelyzetekből történő gyors rajtolások. 
 Állórajtból közel maximális sebességgel indulás. Táv hossz : 10-12 m. Ismétlés szám: 4-6, cél: gyorserő 

és a koordináció fejlesztése. 
 Ugró-szökdelő iskolai gyakorlatok. 

 
b.) Teljesítmény ellenőrzés: medicinlabda – KKVE, KKVFFH. 

 

8. óra 
Erőfejlesztés 
a.) Súlyemelő gyakorlatok: szakítás függésből, bakról, talajról - ollózással, beguggolással,  
fekve nyomás vízszintes padon. 
b.) Szabadgyakorlatok kézi súlyokkal. 

 

9. óra. 
Erőfejlesztés 
a.) Súlyemelő gyakorlatok: felvétel függésből, bakról, talajról, fekve nyomás ferde padon 
b.) Medicinlabdás-, zsámoly-, padgyakorlatok. 

 

10. óra 
Erőfejlesztés 
a.) Saját testsúllyal végzett játékos erőfejlesztő gyakorlatok a rekreációs foglalkozásokon. 
Zsámolyok, padok, kézisúlyzók, karikák, medicinlabdák, a Kölyökatlétikai szerek  felhasználásával. 
b.) Mozgásellenőrzés. 
A mozgásellenőrzés anyaga: 
 - súlyemelő felvétel, szakítás,  
 - mélyguggolásból felállás vállra vett súlyzóval,  



              - fekvenyomás vízszintes padon, 
 - egy kijelölt izomcsoport erőfejlesztő gyakorlatának bemutatása, 
              - gát fölötti szökdelések. 
11. óra 
Elméleti előadás: Az állóképesség fejlesztésének elméleti alapjai és alapvető módszerei. 
 

12. óra 
Elméleti előadás: A gyorsaság fejlesztésének elméleti alapjai és alapvető módszerei. 

 

13. óra 
Elméleti előadás: Erőfejlesztés. Alapfogalmak; az erőfejlesztés módszerei, Az erőfejlesztés hatékonyságát befolyásoló 
tényezők, az erőfejlesztő gyakorlatok oktatása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív részvétel az órákon. Hiányzás a TVSz szerint.  
Gyakorlati  tesztek bemutatása; 60 m síkfutás, 5-ös ugrás helyből váltott lábon, kétkezes vetés előre 3 – 5 kg-os 
szerrel.  1.5 mérföld folyamatos futás szintidőre.  
Mozgásellenőrzés az alap erőfejlesztő gyakorlatokból : (szakítás,  guggolás vállra vett súlyzóval, fekvenyomás, egy 
megadott izomcsoport erősítő gyakorlatának ismertetése-bemutatása). 
A félév során, az előadások anyagából, a gyakorlati órákon elhangzott ismeretek és a megadott irodalom témáiból 
egy  legalább elégséges szintű zárthelyi dolgozat megírása. 
 
Teljesítmény táblázat: 

lányok 
2400 m 

osztályzat 
fiúk 

14 p 2 12 p 

13 p 3 11 p 

12 p 4 10 p 

11 p 5 9 p 

 

lányok 
lépcső B 

osztályzat 
fiúk 

24 mp 2 18 mp 

22 mp 3 16 mp 

20 mp 4 15 mp 

18 mp 5 14 mp 

 

lányok 
20 m gyorsulás 

osztályzat 
fiúk 

3.40 mp 2 3.10 mp 

3.30 mp 3 3.00 mp 

3.20 mp 4 2.90 mp 

3.00 mp 5 2.80 mp 

 



lányok 3 kg 
vetés előre 

osztályzat 
fiúk 5kg 

9 m 2 10 m 

10 m 3 11 m 

11 m 4 12 m 

12 m 5 13 m 

 

lányok 3 kg 
vetés hátra 

osztályzat 
fiúk 5 kg 

10 m 2 11 m 

11 m 3 12 m 

12 m 4 13 m 

13 m 5 14 m 

 

 

lányok 
H-5-ös v.l. 

osztályzat 
fiúk 

                10 m 2 12.50 m 

10.40 m 3 12.90 m 

10.80 m 4 13.30 m 

11.20 m 5 13.50 m 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Aktív részvétel az órán. 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat és gyakorlati tesztek, követelmények teljesítése 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órán. Egy atlétikai rendezvényen való részvétel vagy 
versenyzőként, vagy szervezőként. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 
 



KÖTELEZŐ IRODALOM 

Koltai J. – Oros F.  (2004): Az atlétika oktatása, SE-TSK, Bp. 
Szalma L. (szerk.), (2020): Motoros képességek fejlesztés az atlétikában , TE, Bp. 
Eckschmiedt S. (1996): Általános erőfejlesztés, betekintés a testépítésbe, TF. Bp. 
Takács L. (szerk.), (2004:) Atlétika (technika, oktatás, edzés),TF, Budapest   
38-54; 119-129. old. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  
Takács L. (2004): ATLÉTIKA technika, oktatás, edzés, Bp. TF. 
R. J. Shephard, P. O. Astrand (1993): Endurance in Sport, Encyclopaedia of Sports Medicine. 
Bogárdi I. (2019): A test izomzatának edzése, BOGGER KFT, Bp. 
Cseresznyés F. - Kertész T. (2013): SPORT Létra, OOK-Press Kft, Veszprém 
Thor Gotaas (2016): A futás világraszóló története, Typotex EK Kft. 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaságtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

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

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021.01.10. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Hamar Pál 

Oktató neve:  Lenhart Krisztina 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a félév során ismereteket és gyakorlati 
tapasztalatokat szerezzenek a rekreációs szinten sportolók nevelésének és 
felkészítésének pedagógiai vonatkozásairól. A hallgatók a tanulmányaik alatt 
elsajátítják a sportpedagógia tudományelméleti és oktatáselméleti alapjait, 
hagyományos és újszerű pedagógiai megoldásokat ismernek meg a sportolók 
felkészítéséről és támogatásáról. A kurzus széles körű ismereteket ad a rekreációs 
szakemberképzés specifikus pedagógiai kérdéseiről. 

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 az életen át tartó rekreációs és 
egészségfejlesztési aktivitás 
kialakításának és fenntartásának 
pedagógiai, pszichológiai és 



szociológiai törvényszerűségeket. kommunikációs feltételeit.  

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

Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
módszereit.  

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

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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-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. 

 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-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 



személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A pedagógia fogalomköre, meghatározása. A tanítás, tanulás értelmezése.  

 A testkultúra és a pedagógia viszonyrendszere. A testi nevelés, mint pedagógiai alapszíntér.  

 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. 

 A pedagógiai gondolkodás és tevékenység fejlődése. Klasszikus neveléstanok.  

 Neveléstörténeti áttekintés a pedagógiai szemlélet változásainak és fejlődésének tükrében. A modern magyar 
nevelés elmélete és gyakorlata. A magyar neveléstudomány fejlődése a XX. században. 

 Reformpedagógiai törekvések és irányzatok kialakulása. A mai reformpedagógiai gondolkodás lényegi elemei, 
jelenlétük az oktatásban. 

 Társadalompedagógiai ismeretek. Az iskolarendszert alakító társadalmi tényezők: a társadalmi rendszer hatása, 
a termelés műszaki technikai színvonala, az iskoláztatási hagyományok szerepe. 

 Az intézményi pedagógia főbb színterei. Az iskola és az állam, a közösségi pedagógiai terek.  

 A pedagógiai folyamat értelmezése, megismerése.  A pedagógusokkal kapcsolatos elvárások.  

 Informális, -nem formális és formális nevelés. A mintázatok hatása, a pedagógiai személyiségfejlesztő folyamat 
megismerése. Autonómia támogató nevelés lehetőségei.  

 A pedagógia folyamat kommunikációs háttere. A pedagógus kommunikációs felkészültsége és lehetőségei a 
nevelésben. A rekreációpedagógiai alaptézisek áttekintése. 

 A tanulási környezet változásai. A XI. századi pedagógiai környezet tényezőinek fejlődése és kihívásai. A 
testnevelés, testedzés speciális oktatási környezete. Nemzetközi kitekintés, kutatásfeldolgozás.  

 A pedagógia aktuális kérdései. Félév záró beszélgetés.  
 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Követelmény az órán való rendszeres és aktív részvétel. Bekapcsolódás az órai megbeszélésekbe. A videó és 
tartalomelemzések határidőre történő beadása, és a szakmai beszámoló elkészítése a 12. hétre.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 



A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Félévi szakmai beszámoló elkészítése a tematikában meghatározott 
témakörökből, az órai anyagból és a kötelező irodalomból.  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Rendszeres óralátogatás – legalább 80%-os részvétel, ennek hiányában 
aláírás megtagadása. 
Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: A Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vagy szóbeli kollokvium, amelynek értékelése 5 fokozatú jeggyel 
történik. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó. Budapest 

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

 Takács Ferenc (2016): Irodalom és testkultúra. Pauker Holding Nyomdaipari Kft. Budapest 

 Jessica Joelle Alexander - Iben Dissing Sandahl (2017) Gyereknevelés dán módra. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Bábosik István (szerk.) (1997): A modern nevelés elmélete. Telosz Kiadó. Budapest 

 Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 

 Bábosik István - Borosán Lívia - Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária - Schaffhauser Franz (2011): Pedagógia az 

iskolában. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest 

 Bábosik István (szerk.) (2011): Pedagógia és személyiségfejlesztés. OKKER Zrt. Budapest 

 Hamar Pál (2016): A testnevelés tantervelmélete. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest 

 Hamar Pál (szerk.) (2016): A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest 

 Kozma Tamás (2001): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 

 Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla (2005): Neveléstörténet. Osiris Kiadó. Budapest 

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

 

  

https://www.libri.hu/szerzok/jessica_joelle_alexander.html
https://www.libri.hu/szerzok/iben_dissing_sandahl.html


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Rekreáció elmélet és módszertan I. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021.06.28 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

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 
rekreációjában. 

 

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 rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  

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

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  

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

Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
módszereit.  

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

Ismeri a rekreáció szervezéshez és a 
programok levezetéséhez szükséges 
alapvető sporttudományi, 
szervezéstudományi ismereteket 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 



Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

utánkövetés biztosítására.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
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. 

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

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-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is terjeszti.  

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

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

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

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

 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.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Rekreációval kapcsolatos alapfogalmak (egészség, egészségtudat, szabadidőtudat, stb.) 
2. Rekreáció helye a tudományok rendszerében, mint interdiszciplináris tudomány 
3. Rekreáció definíciója és a hozzá tartozó fogalmak rendszere 
4. Rekreatív szemlélet, fizikai aktivitás szükségessége 
5. Rekreáció eszközei, rekreációs edzés 
6. Rekreációs tevékenységek csoportosítása, területek. 
7. Rekreációs tevékenységek csoportosítása, irányzatok 
8. Rekreáció történet, őskor, ókor, középkor 
9. Rekreáció újkor, a rekreáció nagy történelmi fordulópontjai és hatásuk a fizikai aktivitásra 
10. Ipari forradalom, Tudományos, Technikai forradalom  
11. Informatikai forradalom, globalizáció, napjaink rekreációja 



12. Összefoglalás 
13. Összefoglalás 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ szabályzata szerint  

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 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 tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 A félév írásbeli kollokviummal zárul.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 



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

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

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

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

 Földesiné, Sz. Gyöngyi - Gál, Andrea – Dóczi Tamás (2008): Társadalmi riport a sportról, ÖM Sport 

Szakállamtitkárság, MSTT, Budapest 

 Selye, János (1976): Stressz, distressz nélkül, Akadémiai Kiadó, Budapest 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Rekreáció tábor Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: dr. Irmai István 

Oktató neve:  Várhegyi Attila 

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 tábor célja, hogy a hallgatók alapszinten megismerkedhessenek hazánkban 
kevésbe ismert, elterjedt rekreációs mozgásformákkal, sportokkal. Elsajátítsák a 
mozgásformák alapszabályait, tisztában legyenek megvalósításához szükséges 
eszközigényükkel. Kiemelt cél a tapasztalatszerzés a mozgásforma megtartásához 
későbbi munkájukba történő integráláshoz. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

Ismeri a rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 

Rendelkezik az emberi magatartás 
befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális készségekkel, 



kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

valamint pedagógiai ismeretekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül. Rendelkezik a szakterülethez tartozó jogi 
és gazdasági, valamint alapvető 
kommunikációs és tömegkommunikációs 
ismeretekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az egészségfejlesztés 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

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. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

 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. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is terjeszti.  

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 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

 A sport- és az egészségkultúra, valamint 
az életminőség fejlesztése terén szerzett 



környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

magas szintű tudását az emberek 
életminőségének javítására fordítja.  

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

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

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 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 problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Lehetséges elemek: 
1. Kötélugrás 
2. Saját testsúlyos edzésformák (Crossfit, Girya,Kettlebell, Funkcionális edzés, Erőemelés ) 
3. Modern zenés tánc alapú mozgások 
4. GPS alapú rekreációs mozgásformák 
5. Falmászás/Boulder technikák/Quest board 
6. Speedminton/Gyorstoll-labda 
7. Lábtoll-labda 
8. Látványsportok, légakrobatikus mozgások 
9. Asztalitenisz 
10. Stability workout 
11. Freerun, Fotófutás 
12. Ultimate és Disc Golf 
13. Strandsportok (Kézilabda, Röplabda) 

 
A tananyag tartalmi elemei modern mozgásformák megjelenésével változhatnak!  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Jelenlét a gyakorlati foglalkozásokon, a vizsgakövetelmények teljesítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Tömbösítve a 3. K Héten 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 



A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A tábor kijelölt időpontjában való megjelenés és a gyakorlatokon, 
előadásokon való részvétel. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A tábor kijelölt időpontjában való megjelenés és a gyakorlatokon, 
előadásokon való részvétel. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A táborban történő gyakorlati részvétel alapján kerül osztályzat beírásra. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

A táborhoz készített e-learning anyag. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1.  A mozgásformák kipróbálása közben felmerülő friss tankönyvek, cikkek és szövetségi honlapok. 
2. Kelemen Zsolt (2011): Hun-magyar harcművészet (Az íjászat hagyományos módszere)  
3. https://www.youtube.com/channel/UCn7RHIM7_NvQGSYbzNQjZEQ (Íjászsuli 2016-2018) 
4. Dr. Keresztesi Katalin (2014):  Kötélugrás 
5. Buddy Lee (2018): Jump Rope Training 
6. Al Kavadlo (2014) -:Rúdra fel! - Rúdon végezhető saját testsúlyos gyakorlatok kézikönyve  
7. Paul Wade (2018): Power Calisthenics 
8. Hidvégi Áron (2019): ÖNERŐBŐL: A SELF-MADE EDZÉS MIÉRTJE ÉS HOGYANJA 
9. Falmászó technikák kezdőknek : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEFVa0JfTcMaFzxPj58KBEFl9KP4NwNOd (2018- 
10. Speedminton/Gyorstoll-labda 

https://www.youtube.com/watch?v=jFro7dtBr88 
https://www.youtube.com/watch?v=1ELgPdHKPhE 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaságtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportmenedzsment alapjai Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.12.04. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve:  Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta és Dolnegó Bálint 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók ismerjék meg a sport társadalmi környezetét és működési 
folyamatait.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi elméleteket, 
gyakorlatokat. 

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. 

Ismeri a fizikai és szellemi rekreációs 
tevékenységek rendszerét.  

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

Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

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

 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. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  



A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Menedzsmentfunkciók a rekreációban 
Szervezés, vezetés és ellenőrzés a rekreációban 
Sportversenyek jellemzői 
Verseny lebonyolítási módok és versenykiírás 
Diák-és hallgatói sport szervezése 
A sportszervezetek típusai, felosztásuk  
Nemzetközi és hazai sport szervezetek 
A sportolók jogállása 
Utánpótlássport jellegzetességei  
A fogyatékossággal élők sportjának menedzsmentkérdései 
Sportfejlesztési modellek 
Sportirányítás bemutatása 
Sport és politika  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

-Versenykiírás elkészítése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
megfelelt vagy nem megfelelt 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

órai látogatás és megfelelt minősítésű beadandó dolgozat 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 kollokvium 



KÖTELEZŐ IRODALOM 

Sterbenz Tamás és Géczi Gábor (2016): Sportmenedzsment. TE, Budapest  
Béki Piroska (2015): Rekreáció-menedzsment. Dialóg Kiadó, Debrecen 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Természetjáró tábor Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021 06 21 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése: BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Dosek Ágoston  

Oktató neve:  külső meghívott oktatók  

Előtanulmányi feltételek: nincs  

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 magyar lakosság 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. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 

Ismeri a rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  



rugalmassága, formálhatósága) képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi rehab. 
folyamatait. 

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

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  

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

Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
módszereit.  

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

 Képes minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

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

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

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

 Képes a 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. 

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



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. 

 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-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 
életminőségének javítására fordítja.  

 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. 

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A kirándulás-túrázás jelentőségének megfelelő elhelyezése a szabadidősport palettáján.  
A természetjárás módjainak és rekreációs hasznának ismerete. 
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 alatt elsajátítható és fejleszthető-  „tájfutó” elemek kreatív 
használatával. 
A biztonság érdekében elvégezhető előkészítő munkák és vezetői praktikák tárházának kialakítása, bővítése.  
Motiváló társasági légkör kialakításának képessége.   
Információk a gyalogos és közösségi közlekedés defenzív megvalósításáról egyéni és csoportos szervezésben egyaránt.  
A többnapos táborozások ismeretei, sátortáborok megszervezésének és üzemeltetésének alapvető tudnivalói.  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

a tömbösített tananyag-elrendezés miatt nincs 
 
 
 
 
 



A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 
és a kiírt program szerint kötelező 

hiányzás a tananyag tömbösítése miatt nem pótolható, annak 
az érdemjegy szempontjából következményei vannak  

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 sikeres részvétel a gyakorlati foglalkozásokon,  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 az órákon és a tábori életben való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás – 
a vizsgaverseny teljesítése: minden ellenőrzőpontot érinteni kell,  
pótlás a következő évben lehetséges csak 
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 vizsga, időméréses terepgyakorlat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Tankönyvi elrendezésű e-learning anyag áll rendelkezésre,  Dosek Ágoston szerkesztésében Természetjáró tábor (2020)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 A tájfutás versenyszabályzata (http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/2911/tipus/download) 
 
Tájékozódási futó térképek jelei, szabványai (ISOM, ISSOM) 
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/lista/dokkategoria_id/9 
 
Tájfutó edzésgyakorlatok, oktatás alapjai 
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/lista/dokkategoria_id/18 
 

Mészáros János, Bánhidi Attila, Dr. Csóka Géza, DétárnéBikfalvi Mónika, Mályi József:  
Vándortáborozási kézikönyv, Mobilitás, 2004 Budapest 
 
Dr. Nagy Balázs - Magyarország Túraútvonalai - Váraink Nyomában 
I.P.C. Könyvek Kiadó, 2018. Budapest  
 
Országos Kéktúra útvonalvázlat és igazolófüzet, Magyar Természetjáró Szövetség, 2020. Budapest 

 

http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/2911/tipus/download
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/lista/dokkategoria_id/9
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/lista/dokkategoria_id/18


2. félév 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  ANATÓMIA II. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.24 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Prókai András 

Oktató neve:  Dr. Prókai András 

Előtanulmányi feltételek: ANATÓMIA I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  Olyan anatómiai tudás kialakítása az emberi szervezet felépítéséről, amely alapul 
szolgálhat a funkciók megértéséhez, valamint más természettudományi és 
sportági tantárgy ismereteinek elsajátításához. A hallgatók részletes ismeretekre 
tegyenek szert az idegrendszer, az endokrin rendszer, az érzékszervek, a keringési 
szervek, a légzőrendszer, az emésztőrendszer,és a kiválasztó rendszer 
felépítéséről és alapvető működéséről. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

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

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  



rugalmassága, formálhatósága) emberi erőforrások alkalmazásához 
szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket. 

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

 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-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 
életminőségének javítására fordítja.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az idegrendszer felépítése (e-learning is). 
2. A központi idegrendszer: a gerincvelő, az utóagy,és a középagy anatómiája(e-learning is). 
3. A központi idegrendszer: a köztiagy, az agyféltekék anatómiája az agyvelő burkai, agykamrák (e-

learning is). 
4. Az agykéreg szerkezet és működés szerinti tagozódása (e-learning is).  
5. A fel és leszálló pályák (e-learning is). 
6. Az agyidegek és gerincvelői idegek (e-learning is). 



7. A vegetatív idegrendszer anatómiája (e-learning is). 
8. Az érzékszervek anatómiája (e-learning is). 
9. A belső elválasztású mirigyek (e-learning is). 
10. A szív és keringési rendszer. (e-learning is). 
11. A légzőrendszer anatómiája (e-learning is). 
12. Az emésztőrendszer anatómiája (e-learning is). 
13. A kiválasztás szervrendszere (e-learning is). 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való megjelenés a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint, aktív részvétel az órákon, az aláírás 
megszerzése, a vizsgaidőszakban írásbeli kollokvium. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzás mértéke 
nappali munkarendben az órák maximum 20%-a . 

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 félévközi követelmények határidőre történő teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

- Óralátogatás, illetve a félévi követelmények teljesítése. 
- A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli kollokvium, értékelés ötfokozatú érdemjeggyel. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 



 Dr. Miltényi Márta (2002): A sportmozgások anatómiai alapjai II. kötet. Plantin-Print Bt., Budapest. 
Dr. Prókai András (2018): Anatómia II. Oktatási segédanyag, Testnevelési Egyetem. 
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-
tanszek/Anat%C3%B3mia_II._oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag .pdf 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Szentágothai János és Réthelyi Miklós (1994): Funkcionális anatómia II-III. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest. 

 Kahle, W. (1996): SH atlasz. Anatómia III. Springer Hungarica Kiadó Kft., Budapest. 

 Dr. Tarsoly Emil (szerk.) (1994): Funkcionális anatómia II. kötet. HIETE jegyzet, Budapest. 

 Oktatási segédanyagok: Idegrendszer, Zsigeri rendszerek. https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-
egeszsegtudomanyi-intezet/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/oktatasi-segedanyagok 
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https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/oktatasi-segedanyagok
https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/oktatasi-segedanyagok


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Atlétika alapjai Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Atlétika Tanszék - ATL 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  dr. Béres Sándor 

Oktató neve:  Az atlétika tanszék oktatói 

Előtanulmányi feltételek: Kondicionális képességfejlesztés 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  A hallgatóknak ismerniük kell: 
 az atlétika nemzetközi és hazai történetét; 
 a modern atlétika 150 éves történetében tapasztalható fejlődési 

tendenciákat; 
 az atlétika értékeit, mozgásanyagának felhasználhatóságát a szabadidős 

tevékenységekben és az egészségmegőrzésben; 
 az atlétika globális sportág jellegét, világméretű elterjedtségét; 
 az atlétika szakágait, és főbb szabályait. 
Témakörök: 
1. Az atlétika kialakulása, fejlődése, főbb értékei, helye és szerepe a 

világ  sportjában. 
2. Az atlétika szakágai és versenyszámai, az egyes szakágak általános 

versenyszabályai. 
3. A nemzetközi és hazai atlétika irányítótestületei, nemzetközi 

versenyrendszere. 



4. A futások megismerése egy sprint (100 m) és egy középtávfutó (1500 m) 
versenyszám segítségével. 

5. Az atlétikai ugró versenyszámok megismerése.  
6. Az atlétikai dobó versenyszámok megismerése.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  

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

Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  

 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 rehab. 
folyamatait. 

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

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

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  

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 egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
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.  

 6-Célzottan képes az erőforrások 
felkutatására, bevonására és 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos korszerű informatikai 



gazdálkodásra. rendszereket, eszközöket.  

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.  

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.  

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

 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. 

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. 

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

 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) 

Gyakorlati órák leírása 

1. hét ELMÉLETI ÓRA: A vágtafutás technikája, történeti áttekintése, szabályai és a versenyszámok sajátosságainak 
leíró ismertetése; gyorsaságfejlesztés az atlétikában 

2.  2. hét ELMÉLETI ÓRA: A közép- hosszútáv futás technikája, taktikája, versenyszabályai, a közép- hosszútáv futás 
edzésmódszereinek történeti áttekintése; állóképesség fejlesztés az atlétikában 

3. hét ELMÉLETI ÓRA: Ugrások stílustörténeti áttekintése, technikája és oktatása, szabályai. 

4.h  4. hét ELMÉLETI ÓRA: Az atlétikai dobások stílustörténete, technikája, oktatása és szabályai. 
 

 

 

5. hét 



 

a.) Futás oktatása:  
 

Általános ismertetés a futásról, mint természetes, velünk született mozgásról. A futás természetes gyökerei az 
emberi evolúcióban. 
 A helyes futótechnika kialakítása futóiskolai gyakorlatokkal: 
 Taposófutás, futás (taposófutás) térd- vagy sarokfelkapással, futás magas térdlendítéssel, futás magas 

saroklendítéssel, futás nyújtott térddel,  „lengyelszkip”, stb. ismertetése, az alaptechnika bemutatása. 
 A futóiskola közben alkalmazott szakkifejezések ismertetése. 
 A fent említett gyakorlatok végeztetése helyben, majd haladással.  
 Hibajavítás oktatása futóiskolai gyakorlatoknál. A leggyakrabban előforduló típushibák kiemelése, 

kijavításukra irányuló útmutatások (verbális és vizuális hibajavítási technikák)  
 

A helyes futótechnika kialakítása futófeladatokkal: 
 Futások különböző sebességgel (lassú, közepes, szubmaximális, maximális), fokozó futás, repülőfutás, 

lüktető („in-and-out”) futás, stb. ismertetése, az alaptechnika bemutatása. 
 A futófeladatok közben alkalmazott szakkifejezések ismertetése. 
 A fent említett gyakorlatok végeztetése síkon, majd enyhe emelkedőn.  
 Hibajavítás oktatása futófeladatoknál. A leggyakrabban előforduló típushibák kiemelése, kijavításukra 

irányuló útmutatások (verbális és vizuális hibajavítási technikák).  
 

b.) Különböző rajtok az atlétikában: 
 

Állórajtok: indulás a hátul lévő lábbal oktatása és az elől lévő lábbal végrehajtott rajt technikájának 
ismertetése. 
 Indulások különböző testhelyzetekből. 
 Az elöl lévő láb meghatározása: dőlés előre vállszéles terpeszállásból tetszőleges láb előrelépéssel, gyors 

megindulással. 
 20-30m-es megindulások fokozatosan növekvő lépéshosszal (lehelyezett bóják segítségével). 
 Állórajt, indulás hátul lévő lábbal; a lábak, karok és a törzs helyzetének ismertetése.  
 Indulás elöl lévő lábbal; a lábak, karok és a törzs helyzetének ismertetése. 
 Az állórajtok gyakorlása 20-30 m-es kifutásokkal. 
 A közép- hosszútávfutószámok indulási sajátságainak ismertetése. 
 

6. hét 
 

a.) Futás oktatása:  
 

A helyes futótechnika továbbfejlesztése sporteszközök alkalmazásával: 
 Koordinációs futóiskolai gyakorlatok (taposófutás, futás (taposófutás) térd- vagy sarokfelkapással, futás 

magas térdlendítéssel, futás magas saroklendítéssel stb. ismertetése, az alaptechnika bemutatása. 
 Kisgátak fölött végzett futóiskolai gyakorlatok a helyes térdlendítés kialakítására: taposófutás, futás 

(taposófutás) térd- vagy sarokfelkapással, futás magas térdlendítéssel, futás magas saroklendítéssel stb. 
ismertetése, az alaptechnika bemutatása. 

 Kisgátak fölött végzett fokozó futás a lépéshossz fokozatos növelésének kialakítására. 
 Gumikötél ellenállással végzett futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok a helyes törzshelyzet 

kialakítására.  
 Hibajavítás oktatása sporteszközök segítségével végzett futóiskolai gyakorlatoknál és futófeladatoknál. A 



leggyakrabban előforduló típushibák kiemelése, kijavításukra irányuló útmutatások (verbális és vizuális 
hibajavítási technikák).  

 

b.) Különböző rajtok az atlétikában: 
 

     A térdelőrajt technikája: 
 Indulások különböző testhelyzetekből (ülésből, hason- és hanyattfekvésből). 
 Indulás hason fekvésből, tenyér letámaszkodással egyik láb test mellé történő felhúzásával.  
 Indulás egy kézre történő letámaszkodásból. 
 Indulás fél-térdelésből, két kézre történő letámaszkodásból. 
 A rajttámlák elhelyezésének szempontjai. 
 „Rajthoz” helyzet ismertetése, gyakorlása a stabil láb- és kéztámasz kialakítására. 
 A térdelőrajt gyakorlása vezényszavak nélkül, majd indítással. 
 

7. hét 
 

a.) Térdelőrajt technikájának tovább fejlesztése: 
 

 

 A speciális indulási formák (szűk, tág támlaállás, „rakétarajt”) ismertetése, gyakorlása. 
 személyenként az optimális "vigyázz" helyzet kialakítása, és az indulás végrehajtását fejlesztő gyakorlatok 

(hintázás, kúszás) bemutatása; 
 A rajt utáni felgyorsulás technikai sajátságainak ismertetése, gyakorlása. 
 A fokozatos lépéshossz növelés technikai sajátságainak ismertetése, gyakorlása. 
 rajtversenyek 20-30 m-es távokon. 
 A célba érkezés helyes technikájának ismertetése, gyakorlása. 
 

b.) Súlylökés: 
 A háttal felállásból, becsúszással végzett súlylökés technikájának a felépítése: 

-  súlylökés terpeszállásból (a szer fogása, elhelyezése a vállgödörben); 
-  súlylökés terpeszállásból végzett hátralépéssel dobóterpeszbe; 
-  súlylökés oldalfelállásból előzetes bal láb lendítéssel; 
-  súlylökés félháttal felállásból előzetes bal láb lendítéssel; 
-  a háránt terpeszállásból egy kézzel előre lökés bemutatása. 

 

Szerszükséglet: 
   Nők     Férfiak 

 Páronként 1 db 3 kg-os termi súlygolyó; páronként 1 db 5 kg-os termi súlygolyó. 
  

 

8. hét 
a.) Mozgás és teljesítmény ellenőrzés: 
 

 

 Versenyszerű bemelegítés. 
 Speciális verseny előtti futóiskola 

 Speciális verseny előtti futófeladatok: fokozó futások, rajtolások.  
 A 100 m-es versenyszám végrehajtása rajtgépből, indítással. 



b.) Ugróképesség fejlesztő gyakorlatok: az elugrás kialakításához, 
 elugró képesség fejlesztő szökdelő gyakorlatok, páros lábon bokából, (15 m); 
 folyamatos szökdelés váltott lábon váltott karlendítéssel, (20 m.); 
 folyamatos egylábas szökdelés váltott karlendítéssel, bal és jobb lábbal (20 m.): 
 triplázó szökdelés (3x ugró lábon, 3x lendítő lábon) folyamatosan 20 m-en keresztül;  
 indián szökdelés váltott karlendítéssel (30 m.); 
 „sánta” indián szökdelés (30 m).  

 

9. hét 
 

a.) Versenygyaloglás: 
A gyaloglás technikai leírása, szabályainak ismertetése. 
 

 

 Járás nyújtottabb lépéssel, fokozottabb törzsfordítással; 
 járás nyújtott lépéssel, fokozottabb törzsfordítás, páros nyújtott karral jobbra-balra lendítéssel; 
 járás nyújtott lépéssel, könyökben mérsékelten hajlított, kissé előre-befelé mozgó karral; 
 járás vonalon a csípő tudatos mozgásirányba tolásával; 
 járás párosával, azonos frekvenciával, az egyik a lépéshosszúság növelésével fokozza sebességét (aktívabb 

csípőforgatás); 
 800m-es folyamatos gyaloglás a versenyszám szabályainak megfelelően. 
 

b.) Súlylökés: 
A háttal felállásból becsúszással végzett súlylökés technikájának a felépítése: 
-  súlylökés járásból, a törzs elfordításával, visszadöntött helyzetből; 
-  súlylökés oldalfelállásból, utánlépéssel; 
-  súlylökés oldalfelállásból, beugrással (beszökkenéssel); 
-  súlylökés oldalfelállásból becsúszással. 

 

         Szerszükséglet: 
   nők:     férfiak: 
 Páronként 1 db 3 kg-os súlygolyó;  páronként 1 db 5 kg-os súlygolyó. 
 

10. hét 
a.) Távolugrás: előkészítő és rávezető gyakorlatok, elugró képesség fejlesztés. 
 elugró képesség fejlesztő szökdelő gyakorlatok páros lábon, váltott lábon, egy lábon végrehajtva, (20 – 30 

m); 
 indián szökdelés váltott karlendítéssel (30 - 40 m.); 
 elugrások két futólépés közbeiktatásával váltott karlendítéssel érkezés az ugró lábra, 

 (30 - 35 m.); bal és jobb lábbal is; 
 elugrások egy futólépés közbeiktatásával váltott karlendítéssel, érkezés a lendítő lábra (30 - 35 m.); bal és 

jobb lábbal is;  
 elugrások három futólépés közbeiktatásával, feltételek, mint az előző gyakorlatnál, 

 (35 - 40 m).  
 

b.) Mozgás és teljesítmény ellenőrzés:  



 

 

 Az 1500m-es versenyszám végrehajtása 12-13 fős futam(ok)-ban, történő indítással. 
 

11. hét 
 

a.)  Távolugrás:  technikája, (homokmedernél): 
 sorozatelugrás három futólépés közbeiktatásával, ugró lábon 30 - 40 m-ről, utolsó ugrás a homokmederbe; 
 2 - 3 futólépésről elugrás, lépő helyzet megtartásával érkezés a homokmederbe  

féltérdelésbe, támadóállásba; 
 4 - 6 futólépésről lendületszerzés után elugrás (elugrósávból), lépőhelyzet megtartásával érkezés a lendítő 

lábra és továbbfutás a homokmederben; 
 4 - 6 futólépésről lendületszerzés után elugrás (elugrósávból), lépőhelyzet megtartásával érkezés az ugró 

lábra és továbbfutás a homokmederben; 
 8 - 10 futólépés lendületszerzés után elugrás (elugrósávból) lépőhelyzet megtartása után páros lábra 

érkezés a homokmederbe (lépő távolugrás). 
 

b.) Súlylökés: 
A háttal felállásból becsúszással végzett súlylökés technikájának a felépítése: 

 súlylökés háttal felállásból, növekvő hosszúságú becsúszással; 
 súlylökés háttal felállásból, teljes becsúszással. 

Szerszükséglet: 
   nők:     férfiak: 
 Páronként 1 db 3 kg-os súlygolyó;  páronként 1 db 5 kg-os súlygolyó. 
 

12. hét 
 

a.) Az atlétikai szökdelések technikája: (használatos tesztgyakorlatok technikai kivitelezése, szabályai): 
 - helyből távolugrások; 
 - ötös ugrások; 
 - tízes ugrások. 
  

b.) Súlylökés: 
A háttal felállásból, becsúszással végzett súlylökés technikájának a gyakorlása: 

 súlylökés háttal felállásból, előzetes balláb lendítéssel; 
 súlylökés háttal felállásból előbb a helyes technikára, majd a minél nagyobb teljesítményre 

törekvéssel; 
 súlylökés (becsúszásos technika) teljesítmény ellenőrzés. 

 

Szerszükséglet: 
   nők:     férfiak: 
 Páronként 1 db kg-os súlygolyó;  páronként 1 db 5 kg-os súlygolyó. 
 

  

 

13. hét 



Gyakorlati bemutatások: 
-  távolugrás teljesítmény ellenőrzése (kimért nekifutásból); 
-  100 m síkfutás (rajtgépből indítással); 
-  1500 m síkfutás; 

-  súlylökés bemutatás (tetszőleges technikával). 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Osztályzatok és teljesítmények táblázata 

 

Férfiak 

 

Teljesítmény 
Osztályzat 

100 m (sec) Távol (m) Súly (m) 
5 kg 

1500 (m) 

5 11,90 5,80 12,00 4:59,9- 

4 12,4-12,0 5,50-5,79 11,50-11,99 5:09.9-5:00.0 

3 12,8-12,5 5,20-5,49 11,00-11,49 5:19,9-5:10.0 

2 13,5-12,9 4,70-5,19 10,00-10,99 5:30.0-5:20.0 

 

Nők 

 

Teljesítmény 
Osztályzat 

100 m (sec) Távol (m) Súly (m) 
3 kg 

1500 (m) 

5 14.40 4.70 10,00 5:59.0 

4 14.9-14.5 4.40-4.60 9.00-9.99 6:09.9-6:00.0 

3 15.4-15.0 4.10-4.39 8.00-8.99 6:19.9-6:10.0 

2 16.0-15.5 3.70-4.09 7.00-7.99 6:50.0-6:20.0 

 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  Aktív részvétel az órán 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat és gyakorlati tesztek, követelmények teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel az órán. Egy atlétikai rendezvényen való részvétel vagy 
versenyzőként, vagy szervezőként. 



A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Koltai J. - Oros F. (2004): Az atlétika oktatása, SE-TSK, Bp. 
Takács L. (2004): ATLÉTIKA technika, oktatás, edzés, Bp. TF. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Oros F. (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. 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Élettan I. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Osváth Péter   

Oktató neve: Dr. Osváth Péter  Dr. Pavlik Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Anatómia 

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 életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  



 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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 érzékelés, A vegetatív idegrendszer működése. A hormonális 
szabályozás. Az izomműködés, elektromos, mechanikai vonatkozásai. Az izomműködés energiaszolgáltatása. A vér. A 
szív és keringési rendszer működése, a szívciklus. A vérnyomás. A légzőrendszer működése. Légzésfunkciós vizsgálatok. 
A tápanyagok. A táplálkozás szervrendszerének működése. A kiválasztás. A máj működése. 

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 

 Osváth Péter (2017): Sportélettan sportegészségtan, magánkiadás, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Pavlik Gábor (2011): Élettan- Sportélettan, Medicina, Budapest 
Dickhuth, Hans-Hermann.(2005): Sportélettan, sportorvostan, Dialóg Campus Kiadó, 
 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Kerékpár tábor Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Irmai István 

Oktató neve:  Várhegyi Attila 

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: A kerékpár sport elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása, rekreációs és 
sportági lehetőségeinek megismertetése. A kerékpározás mozgásanyagának 
megismertetése a gyakorlati és elméleti foglalkozásokon keresztül. A 
kerékpársport megismertetése a hallgatókkal, (itthoni helyzetének bemutatása, 
szakágak ismertetése), alapvető szerelési, karbantartási képességek elsajátítása. 
Túraszervezési és túravezetési ismeretek elméletben és gyakorlatban. A 
biztonságos kerékpározás eléréséhez szükséges beállítások bemutatása. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

Ismeri a rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  



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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Rendelkezik a szakterülethez tartozó jogi 
és gazdasági, valamint alapvető 
kommunikációs és tömegkommunikációs 
ismeretekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az egészségfejlesztés 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

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. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

 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. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is terjeszti.  

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-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 
életminőségének javítására fordítja.  

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

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

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 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 problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1.  nap – előadások: 
A kerékpározás szerepe az aktív turizmusban Magyarországon 
Egyesület alapítás és üzemeltetés 
Utánpótlás nevelés 
Hogyan lépjünk tovább!? -  A kerékpározás népszerűsítése / Sport után cégalapítás, sport marketing 
Jogi szabályozás és rendezvény szervezés, biztosítás 
Magyar kerékpáros infrastruktúra fejlesztés 
 

2. nap – előadások és gyakorlat több csoportban: 
Szerelés és karbantartás – gyakorlati előadás 
Kerékpárhoz szoktató gyakorlatok és alapvető képességek elsajátítása 
Kerékpáros kresz és túravezetői ismeretek 
 

3. nap –  
A kerékpárhoz „szoktatás” fontossága egy rövid túra segítségével 
 

4. nap – 
Hosszú túra több csoportban 
 

5. nap –  
Gyakorlati és elméleti vizsga több csoportban 
Általános tartalom: 

Elmélet 

 Kerékpárról általában: Tények / Történelem / Kerékpár felépítés / Öltözet / Biztonság / Vásárlás / Karbantartás 

 Kerékpár, mint sporteszköz: Stílus szerinti tagozódás (Országút, MTB, BMX, Túra) 

 Szövetségi felépítés 

 Oktatás 

 Túra 
 



Gyakorlat 
Rövid túra 

 Kerékpár szerkezeti felépítése / Biztonsági felszerelések használata / Helyes ülésmagasság beállítás 

 Kerékpár ellenőrzés (guminyomás, váltók, fékek) 

 Helyes fékhasználat terepen és műúton / Helyes váltóhasználat (fokozatok az első-hátsó váltón) 

 Erdei utak használatának szabályai / Természetvédelem-természetmegőrzés 

 Különböző technikák bemutatása 
Hosszú túra 

 Túraszervezésről általában 

 Csoportlétszám / Útvonal / Időtartam / Felszerelés / Folyadék, élelem utánpótlás / Réteges öltözködés / 
Szerszámkészlet / Térkép és útvonaltervezés / Sérülések, elsősegélynyújtás   

 Rövidtúrán megszerzett gyakorlati és elméleti tapasztalatok elmélyítése 
Szerelés 

 MTB jellemzői 

 Karbantartás / Tisztítás 

 Lánc és bowdenek kenése 

 Gumiszerelés / Centrírozás 

 Bowdencsere /Váltóbeállítás / Láncszerelés 
Mozgáskoordinációs kerékpározás 

 Gyakorlatok végrehajtása hagyományos kerékpárral, nehezített körülmények között (bója kerülés, tárgyak 
hordása, játékos vetélkedők) 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Jelenlét a gyakorlati foglalkozásokon, a vizsgakövetelmények teljesítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Tömbösítve a 2. K Héten 

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 tábor kijelölt időpontjában való megjelenés és a gyakorlatokon, 
előadásokon való részvétel. 
 



Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A tábor kijelölt időpontjában való megjelenés és a gyakorlatokon, 
előadásokon való részvétel. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati és teszttel történő elméleti vizsga. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  Baki Ádám (2010) Mountain Bike RIDER - Hegyikerékpározásról mindenkinek 
2. Alexander Kern (2008) Kerékpárjavítás, Cser Kiadó 

3. Chris Sidwells - Hív az országút - A kerékpárkörversenyek története (2019) 

4. Anatómia és 100 nyújtógyakorlat kerékpárosoknak - Alapvető információk - Nyújtási típusok - Edzésmódszerek - 
Figyelmeztetések - Gyakorlatok – Tanácsok ( Kossuth Kiadó. 2018) 

5. Pethő Anita - Változások kora - Az országúti kerékpársport napjainkban (2017) 
6. Előadások anyaga 
7. A tábor anyagához fejleszetett e-learning anyag (2018) 
8. Karbantartás és szerviz - https://www.youtube.com/playlist?list=PLeSonVeWgBs27WHNxMAeauB-zeIH1Kc2B 

Előadások anyaga 

AJÁNLOTT IRODALOM 

11.  Soulek-Martinek: Kerékpározás-fitten és egészségesen, Cser Kiadó, 2003 

12. Peter Sagan Az én világom (2019) 

13. Mills, Susanna és Hermann: Mountain bike- Alapismeretek a hegyikerékpár felépítéséhez, Totem Plusz Kiadó, 

2003 
14. http://bikemag.hu/ 
15. https://www.welovecycling.com/hu/tag/kerekpar-magazin/ 

 
Nemzetközi Irodalom/Oktatóanyagok/Videóanyagok: 
 

1. https://www.globalcyclingnetwork.com/ 
2. https://www.youtube.com/user/globalcyclingnetwork 
3. https://www.mtbr.com/ 
4. https://www.youtube.com/user/MtbrVideos 
5. https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/best-cycling-books/ 
6. Richard Hallett (2019) The Bike Deconstructed : A Grand Tour of the Modern Bicycle  

 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeSonVeWgBs27WHNxMAeauB-zeIH1Kc2B
http://bikemag.hu/
https://www.welovecycling.com/hu/tag/kerekpar-magazin/
https://www.globalcyclingnetwork.com/
https://www.youtube.com/user/globalcyclingnetwork
https://www.mtbr.com/
https://www.youtube.com/user/MtbrVideos
https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/best-cycling-books/


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  KÜZDŐSPORTOK Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. november 23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék - KST 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Németh Endre 

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

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A tantárgy keretein belül a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülnek a birkózás, 
önvédelem, judo, vívás és karate alapjainak keretein belül, 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- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a testnevelés, a sport és a 
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 testkultúra, egészségkultúra és a 
környezetkultúra alapfogalmait, 
fejlesztésük eszközrendszereit, 
módszereit és eljárásait.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

 Képes minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 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.  

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. 

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Önállóan, 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 

Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a testnevelés és sport, 



sajátosságait. 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.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Birkózás története. Páros és csoportos küzdőjátékok. Grundbirkózás alapjai, technikák pároscsukló 
megfogásból.  

2. Versenyrendezés szabályai. Páros és csoportos küzdőjátékok. Kötöttfogás alapjainak ismertetése, válldobás. 
3. Páros és csoportos küzdőjátékok. Szabadfogás alapjainak ismertetése, egylábfogás fejkívül. 
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, alapvető küzdelmi és verseny lebonyolítási 

szabályok. 
8. A csoportos foglalkozás sajátosságai. 
9. Vívóakciók logikai rendszere, akciók egymásra épülése, vívójátékok. 
10. Karate meghatározása, helye a küzdősportok között. A karate edzés alapvető részei. 
11. Alapvető állások. Egyenes ütés fejre és annak védése helyben és mozgásban. 
12. Egyenes ütés testre és annak védése helyben és mozgásban. 
13. ZH megírása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Hiányzás mértéke a TVSZ-ben szabályozottak 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 órákon való aktív részvétel, gyakorlati bemutatás, ZH sikeres megírása. 



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) 

gyakorlati jegy. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Alex Butcher (2003): Judo Totem Bp. 
2. Plavecz Tamás-Bíró Norbert (2012) Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó 
3. Andreas Schafer  (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 
4. Dr. Barna Tibor (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.  Szepesi László (2007): Vívástanulás csoportban. Dialóg Campus, Pécs, 2007, 110p 
2. Mazura Katalin: Karate  (2003, Mazura Katalin) 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportrendezvényszervezés alapjai Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  Válasszon az alábbi kreditértékek 
közül. 

Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Válasszon ki egy nyelvet. 

Tantárgyfelelős neve:    

Oktató neve:   

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  Válassza ki a félévet. Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Válassza ki a tantárgy jellegét. 

Félévzárás módja:  Válassza ki a félévzárás módját. Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 
vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  



 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

Számonkérés formája:  Válasszon az alábbi vizsgatípusok közül. 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 



A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sporttörténet Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. november 25 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Szikora Katalin 

Oktató neve:  Dr. Szikora Katalin 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  
 A tantárgy oktatása során - a hallgatók középiskolában szerzett történelmi 
ismereteire alapozva, ezen ismereteket kiszélesítve - a sport társadalom-, 
gazdaság- és politikatörténeti alapozó összefüggéseit mutatjuk be, az új 
ismereteket az általános történelmi fejlődés historikus keretébe ágyazva juttatjuk 
el - mind egyetemes, mind magyar vonatkozásban - az egyetemi hallgatósághoz.            
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

Ismeri a fizikai és szellemi rekreációs 
tevékenységek rendszerét.  



szociológiai törvényszerűségeket. 

 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi elméleteket, 
gyakorlatokat. 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
tevékenységek ellátására.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 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.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A tantárgy oktatása során a következő témakörök kerülnek bemutatásra, elemzésre:           
                                                     
1.Az ókori olümpiák története,                                                                                                                                                                
2.Az európai középkor és a reneszánsz testkultúrája                                                                                                                           
3. A modern sport szülőhazája: Anglia, valamint Thomas Arnold  sportpedagógiai modellje                                                                                                                                            
4. A filantropizmus és az európai nemzeti tornamozgalmak (német, svéd, dán torna- és a Sokol mozgalom)                                                                                                     



5. Az újkori olimpiai mozgalom kialakulása, Pierre de Coubertin jelentősége                                                                     
6. A versenysport és a szabadidősport jellemzői és nemzetközi szervezetei a XX. század első felében                    
7. Testkultúra Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus időszakában.. 
8. A magyar reformkor testkultúrája                                                                                                                                                     
9. Testnevelés és sport a dualizmus időszakában                                                                                                                           
10. Magyarország bekapcsolódása az olimpiai mozgalomba                                                                                                    
11. Horthy korszak testnevelése és sportja (1920-1944)                                                                                                        
 ellenőrző dolgozat                                     

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való részvétel, félév során 1 ellenőrző dolgozat megírása és (pótlás és javítás esetén) szóbeli vizsga 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 1 ellenőrző dolgozat megírása 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

az órákon való 75 %-os részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kun László (1998): Egyetemes testnevelés és sporttörténet. Tankönyvkiadó, Budapest.                                                        
Szatmári Zoltán (szerk.) (2009):  Sport, Életmód, Egészség. A sport története, az olimpizmus (27-118.) Akadémiai Kiadó,  
Budapest.                                                                                                                                                                                                 
Kun László: Sport, szórakozás in: Magyarország a XX. században III. kötet 
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/401.html                                                



AJÁNLOTT IRODALOM 

 Takács Ferenc (2017): Az olimpiák kultúrtörténete. Magánkiadás, Budapest.  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szabadidős torna - férfi Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.25 

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

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve: Bordán Csaba 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal 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 eljárásokat. 

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 

Ismeri a testnevelés, a sport és a 
rekreáció szervezeti és 



képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi rehab. 
folyamatait. 

kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
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.  

 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.  

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.  

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: guggoló átugrás, 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. 
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 A TEAM verseny  bemutatása, 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 

 
Javítások, pótlások, jegyek lezárása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Talaj 

 

 

1 fellendülés futólagos kézállásba dőlés előre gurul átfordulás guggoló támaszba 

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 húzódás-tolódás 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 



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. 
2 elem sikeres bemutatása: 2 osztályzat 
3 elem sikeres bemutatása: 3 osztályzat 
4 elem sikeres bemutatása: 4 osztályzat 
5 elem sikeres bemutatása: 5 osztályzat 

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 
5. A tárgyhoz e-learning tananyag elérhető 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Szabadidős torna   
női 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.25. 

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

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kalmár Zsuzsanna 

Oktató neve:  Barsiné Dizmatsek Ibolya 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   
Megismertetni a hallgatókkal a tornában rejlő testkulturális értékeket, a torna 
mozgásanyagának fejlesztő hatását. 

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 rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  



 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi elméleteket, 
gyakorlatokat. 

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  

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

Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

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

 Képes sport, szociokulturális-, turisztikai- 
és rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és 
lebonyolítására.  

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

 Képes egészségmegőrzést, rehabilitációt 
szolgáló intézményekben rekreációs 
aktivitási programok tervezésére, 
foglalkozások megszervezésére és 
levezetésére.  

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. 

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

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

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is 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.  

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 
életminőségének javítására fordítja.  

 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. 

 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) 

1-2 óra 
Balesetvédelem a tornateremben. 
A félévi követelmények ismertetése. 

Talaj:  
- lebegő- és mérlegállások 
- tarkóállás 
- bátorugrás 
- gurulóátfordulások előre és hátra 
 
Ugrás: ugrószekrényen 
- felguggolás; függőleges repülés változatai (hosszába- és széltébe fordított szekrényen is) 
 
3-4. óra 
Talaj: 
- Különböző lépésformák: érintő-, hinta-, keringő-, hármaslépés 
- szökkenő hármaslépés 
- tigrisbukfenc egy- és két lábról 
 
Felemáskorlát: 
- ostorlendület 
- Kh:függés a FK-n szemben az AK-val; ostorlendület, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe 
 
5-6. óra 
Talaj: 
- 180 fokos fordulat egy- és két lábon, fúró fordulat is 
- emelés-, fellendülés fejállásba (2mp) különböző kh-ből és lábtartással 
 



Gerenda:  
- Különböző lépésformák: érintő-, hinta-, keringő-, hármaslépés 
- lebegő- és mérlegállások 
- 180 fokos fordulat két lábon, állásban és guggolásban 
 
7-8. óra 
Talaj: 
- fellendülés kézállásba (különböző lábtartásokkal, - oldal helyzetből is) 
 
Ugrás: 
- felguggolás; bukfenc 
- bukfenc 
 
9-10. óra 
Nemzetközi és hazai tornatörténet 
  
Talaj: 
- cigánykerék 
- cigánykerék 90 fokos fordulattal befelé és kifelé is 
 
Felemáskorlát: 
- kelepfellendülés támaszba 
 
11-12. óra 
Ugrás: 
- guggoló átugrás 
 
 Gerenda: 
- lovagló ülésből, gurulás hátra tarkóállásba; gurulás vissza kh-be 
- leugrások, függőleges repüléssel, oldal- és haránt helyzetből, különböző légmunkákkal 
 
13-14. óra 
Minitrampolin: 
Mintrampolin felhasználásának lehetőségei (szabadidős tornában és a versenyeken) 
Függőleges ugrások különböző lábtartásokkal és fordulatokkal helyből 
 
15-16. óra 
Minitrampolin: 
Minitrampolin használatának sajátosságai 
Függőleges ugrások különböző lábtartásokkal és fordulatokkal nekifutásból 
 
Elemkapcsolatok gyakorlása minden szeren. 
 
17-18. óra 
Szeminárium: versenyrendezés 
 
 
19-20. óra 
Gyakorlati követelmények bemutatása I. kísérlet. 
 
21-22. óra 
ZH megírása: Tornatörténet, versenyrendezés és az eddig tanult mozgások elméleti tudásának felmérése. 



 
23-24. óra 
Gyakorlati követelmények bemutatása II. kísérlet. 
 
25-26. óra 
(Pót ZH. megírása) 
Elmaradások pótlása. 
Félévi aláírások megadása, jegyek megállapítása. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Elméleti részosztályzat (50%): Zh eredménye 
Gyakorlati részosztályzat (50%):  részosztályzatok átlaga alapján. 

Minőségi osztályzat: a bemutatott gyakorlatok osztályzatai alapján 
Részosztályzat nem lehet elégtelen az átlagszámításhoz. 
Követelmény, minimálisan egy  elemkapcsolat bemutatása ugráson, talajon, minitrampolinon és gerendán vagy 
felemáskorláton szeren. 
Mennyiségi osztályzat: 10 db elemkapcsolat 5 (jeles) 
                                      9 db elemkapcsolat  4.5 (jó/jeles) 
 8 db elemkapcsolat  4 (jó) 
                                      7 db elemkapcsolat  3.5 (közepes/jó) 
 6 db elemkapcsolat  3 (közepes) 
 5 db elemkapcsolat  2.5 (elégséges/közepes) 
                                      4 db elemkapcsolat  2 (elégséges) 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Tvsz. szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Zh és bemutatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatási kötelezettség (tanulmányi szabályzat szerint) 

 Versenylátogatás, (egyszeri, passzív)  
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Zh és bemutatás 



KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  Bejek K., Hamar P. (1997): Torna ABC. OKKER, Budapest, 316 p. 

2. Karácsony I., Hamza I., Keleti J.(1999): Torna A-tól Z-ig. Hamza István, Budapest, 6-85. p. 

3. Hamza, I., Karácsony, I., Molnár, F., Vigh, L., Gyulai, G. (2000): Torna 1x1. Hamza István, Budapest 

E-learning formában is elérhető a tananyag. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

4.  Kerezsi E. (1992): Torna I. Tartásos elemek szakkifejezései. MTE, Budapest, 170-208. p. 

5. Kerezsi E (1992): Torna I. Mozgásos elemek szakkifejezései. MTE, Budapest, 213-252. p. 

6. Machalikné H. I. (1991): Ritmikus sportgimnasztika szabadgyakorlatokat előkészítő mozgások. Tanári kézikönyv. 
Szerk.: Nagy Sándor. OTTV, Veszprém, 182-217. p. 

7. Kulcsár L. (1987): A szekrényugrás oktatásának módszertana. Kézirat. Magyar Testnevelési Főiskola, Budapest, 57 p. 

8. Kulcsár L. (2004): A felemáskorlát gyakorlatok oktatásának módszertana. 

 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakmai gyakorlat MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Szakmai gyakorlat I. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021. 06. 30. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve: Grandpierre Judit, Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgató hospitáláson keresztük megismerje a rekreáció korosztályait,  
gyakorlati ismereteket szerezzen, különböző sportfoglalkozásokon, 
sportrendezvényeken keresztül betekintést nyerjen óratartási, szervezési és 
lebonyolítási folyamatokba. 

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

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás Rendelkezik az emberi magatartás 



társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális készségekkel, 
valamint pedagógiai ismeretekkel.  

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

 

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
tevékenységek ellátására.  

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

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 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. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-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 
életminőségének javítására fordítja.  

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

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. alkalom konzultáció- félév követelményeinek ismertetése 

 
Hospitálás 7 életkori kategória rekreációs foglalkozásain + 3 speciális  
1. Áldott állapot, csecsemő kor, korai gyermekkor 
2. Kisgyermekkor 
3. Gyermekkor 
4. Serdülőkor 
5. Ifjúkor 
6. Felnőtt kor 
7. Szenior Kor 
8. Új rekreációs irányzat 
9. Fogyatékkal élők rekreációja 
10. Egy, a hallgató által választott idegennyelvű, jógyakorlatot tartalmazó videó vagy foglalkozás   

 
a. 3 rendezvény látogatása nézőként (hospitálás) 
b. 3 rendezvény látogatása segítőként (önkéntesség, versenybíró, animátor, stb.)  
 
1. alkalom konzultáció - az elkészített dokumentumok, a teljesítést igazoló dokumentumok beadása 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 2 alkalom konzultáció 

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 

1-1 oldalas beszámoló megírása a szerzett tapasztalatokról, mindegyik 
helyszínről (rekreációs szempontból) 
a jelenlétet igazoló nyomtatvány leadása 
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, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 
A leadott dokumentumok elkészítésének minősége, a lelátogatott 
rendezvények száma alapján kerül megállapításra.  
 



KÖTELEZŐ IRODALOM 

Fritz Péter: Mozgásos rekreáció – rekreáció mindenkinek I. (Bába Kiadó Szeged, 2006) 158-178 o. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Közismereti alapismeretek MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szaknyelv I. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportszaknyelvi Lektorátus - LEK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Angol 

Tantárgyfelelős neve:  Kánai Mariann 

Oktató neve:  Kánai Mariann, Kaczvinszky Noémi 

Előtanulmányi feltételek: Nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az angol sportszaknyelv 
szókincsének alapjait és a megszerzett tudás segítségével képessé tegye őket 
angol nyelvű írásbeli és szóbeli kommunikációra a szakterületükön. Lehetőséget 
nyújt a hallgatóknak, hogy a gyakorlatban is hasznosítható tudást szerezzenek, 
amely által alkalmassá válnak arra, hogy feladatukat idegen nyelvi környezetben is 
el tudják látni. 

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 az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  



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

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

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport, szociokulturális-, turisztikai- 
és rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és 
lebonyolítására.  

 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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.  

Válasszon az alábbiak közül.  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.  

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. 

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

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

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



 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. The Concept of Sports 
2. Categorization of Sports 
3. The Human Body 
4. Physiology of the Human Body 
5. Nutrition, Supplements 
6. Injuries, Health Problems 
7. Drugs and doping 
8. First Aid and CPR 
9. Summer Olympic Games 
10. Winter Olympic Games 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

2 db zárhelyi dolgozat teljesítése 
aktív részvétel az órákon 
2 db zárhelyi dolgozat teljesítése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező a TVSZ által meghatározottak alapján 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

aláírás megszerzése 
aktív részvétel az órákon 
2 db zárhelyi dolgozat teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel az órákon 
a TVSZ által engedélyezett maximum 20% hiányzás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 5 fokozatú érdemjeggyel 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kaczvinszky Noémi: Introduction to Sports Terminology in English (Előkészületben) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  



 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Közismereti alapismeretek MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szaknyelv I. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportszaknyelvi Lektorátus - LEK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Német 

Tantárgyfelelős neve:  Kánai Mariann 

Oktató neve:  Kánai Mariann 

Előtanulmányi feltételek: Nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az német sportszaknyelv 
szókincsének alapjait és a megszerzett tudás segítségével képessé tegye őket 
német nyelvű írásbeli és szóbeli kommunikációra a szakterületükön. Lehetőséget 
nyújt a hallgatóknak, hogy a gyakorlatban is hasznosítható tudást szerezzenek, 
amely által alkalmassá válnak arra, hogy feladatukat idegen nyelvi környezetben is 
el tudják látni. 

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 

Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 



kritériumairól. gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  

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

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

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport, szociokulturális-, turisztikai- 
és rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és 
lebonyolítására.  

 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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.  

Válasszon az alábbiak közül.  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.  

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. 

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

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

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



eszközökkel is terjeszti.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Was ist Sport? 
2. Kategorien im Sport 
3. Der menschliche Körper 
4. Körpersysteme 
5. Ernährung 
6. Verletzungen 
7. Drogen und Doping 
8. Erste Hilfe 
9. Olympische Spiele  - Sommer 
10. Olympische Spiele - Winter 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

2 db zárhelyi dolgozat teljesítése 
aktív részvétel az órákon 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező a TVSZ által meghatározottak alapján 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

aláírás megszerzése 
aktív részvétel az órákon 
2 db zárhelyi dolgozat teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel az órákon 
a TVSZ által engedélyezett maximum 20% hiányzás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 5 fokozatú érdemjeggyel 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kánai Mariann: Einführung in die Sportsprache, oktatási segédanyag 

AJÁNLOTT IRODALOM 



  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaságtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szociológia Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11.23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   dr. Dóczi Tamás 

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

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: Ismertesse meg a hallgatókat a szociológia alapfogalmaival és azokkal az 
elméletekkel, melyek magyarázzák a különböző társadalmi jelenségeket, a 
mögöttük húzódó okokat és viszonyokat. A legfrissebb kutatási eredményeken 
keresztül mutassa be az aktuális társadalmi problémákat, köztük azokkal, amelyek 
a rekreációs szakemberek mindennapi munkáját is befolyásolják. 
 

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, szociológiai 
törvényszerűségeket.  



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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
tevékenységek ellátására.  

 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 rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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-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.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  



 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

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, rasszizmus. 
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:  A TVSZ-ben meghatározottak szerint. 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a TVSZ-ben meghatározottak szerint, 20%-ot meghaladó 
hiányzás esetén az aláírás megtagadható. 



A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Andorka R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Giddens, A. (2008): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest. 
Valuch T. (2015):  A jelenkori magyar társadalom. Osiris Kiadó, Budapest. 
Osborne, R., Van Loon, B. (2008): Szociológia másképp. Edge 2000 Kft., Budapest. 
Atkinson, A. B. (2017): Egyenlőtlenség. Kossuth Kiadó, Budapest. 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaságtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Turizmus alapjai Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Karády-Protzner Anna 

Oktató neve:  Nagy Kinga Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  - A hallgatók részletes áttekintést kapnak a turizmus 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. 

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. 

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  



 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, szociológiai 
törvényszerűségeket.  

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

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

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

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

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

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

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

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

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

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Autonómia és felelősség 
(mértéke, területei a társas 

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 



környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

szervezetekkel. személyiségét a testnevelés és sport, 
rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 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-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. 

 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 alapfogalmai és rendszere, a turizmus jövőjét érintő globális trendek. 
2. A turizmus és a közlekedés fejlődéstörténete dióhéjban. 
3. A turisztikai kereslet tényezői, turistatipológiák, magatartás, utazási szokások, trendek. 
4. A turisztikai kínálat központi eleme: a vonzerő; különböző értelmezések.  
5. A turisztikai fogadókészség-és képesség jelentősége. A turizmus infra-és szuprastruktúrája. 
6. A turisztikai termék fogalma, globálisan népszerű és hazai turisztikai termékek megismerése. 
7. Országmárka építés, termékspecifikus ’branding’. Marketingeszközök és kommunikáció a turizmusban. 
8. Turisztikai vállalkozások működésének elemzése az egészséges életmód és a rekreáció területén. 
9. Kooperációs lehetőségek a sport, a turizmus és a rekreáció iparági szereplői között (állami-civil-üzleti szféra).  
10. Digitális turizmus, smart turizmus, innovatív turisztikai trendek.  
11. Globális válságok hatása a belföldi és a nemzetközi turizmus ágazatra és a turizmus túlélési esélyei.  
12. Adaptív szemlélet a globális és hazai turizmusban.  
13. Fenntartható (?) fejlődés és turizmus. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, aláírás megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: 
max. 25% vagy nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel 
kötelező, levelező munkarendben: min. 75%-os részvétel 
kötelező) 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel, aláírás megszerzéséhez szükséges 
feltételek teljesítése, vizsgán való megjelenés.  

http://e-learning.tf.hu/mod/resource/view.php?id=6432
http://e-learning.tf.hu/mod/resource/view.php?id=6436


Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Min. 80%, azaz 10 x 90 perc részvétel a kurzus foglalkozásain. 

- Kulturált viselkedés. 

- Pontvadász feladatokban való részvétel. 

- Max. 5 fős csoportban prezentáció elkészítése a 6. heti órára.  

A fenti feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után. Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére 
a hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül meghatározásra a 
vizsgaidőszak első hetének végéig. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 
Részfeladatok súlyozása: 

30% Kiscsoportokban (max. 5 fős) prezentáció készítése a 6. heti órára az 
alábbi szempontok szerint: egy hetes turisztikai élményprogram 
tervezése tetszőleges helyszínre (bármely kontinens, ország, város), 
melyben szerepelnek az alábbi elemek: 
1. Túratervező applikációban 2 egész napos program tervezése.  
2. 1 db Airbnb – élmény (sportfoglalkozás) részletes bemutatása. 
3. min. 3 db  4-5* Tripadvisor értékeléssel rendelkező sportprogram  
4. Készítsenek költség-és időtervet a fentiek figyelembevételével. 
5. Mutassák be azt a célcsoportot, amelynek kiajánlható a program! 
Forma: Min. 10 diából álló ppt. vagy prezi.com előadása személyesen  
70%  Zárthelyi dolgozat megírása a szorgalmi időszakban. 
+ 10% Pontvadász-feladatokban (Kahoot, World Café, Mind Map + egyéb 
bevonásserkentő módszerekkel) órán szerezhető. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Irimiás Anna, Jászberényi Melinda, Michalkó Gábor (2019) A turisztikai termékek innovatív fejlesztése. Akadémiai Kiadó 
ISBN: 978 963 454 4081 

Kovács Edina, Kiss Kornélia (2018) Turisztikai trendek. Akadémiai Kiadó ISBN: 978 963 454 231 5 
Lőrincz Katalin, Sulyok Judit (szerk.) (2017) Turizmusmarketing. Akadémiai Kiadó  ISBN: 978 963 454 0601 
Michalkó Gábor (2016) Turizmológia. Akadémiai Kiadó   ISBN: 978 963 05 9717 3 
            A felsorolt könyvek a https://mersz.hu/kiadvany/ oldalon online is elérhetőek regisztrációt követően. 
Nagy Kinga: Sportturizmus alapjai I. Oktatási segédanyag. Testnevelési Egyetem, EFOP-5.2.5-18-2018-00012   
Turizmus Bulletin – tudományos folyóirat – kijelölt cikkei.  https://mtu.gov.hu/cikkek/turizmus-bulletin (Utolsó letöltés: 
2020.11.26.) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Puczkó László, Rátz Tamara (2017) Az attrakciótól az élményig - A látogatómenedzsment módszerei. Akadémiai Kiadó 
ISBN: 978 963 05 98835     

Zátori Anita (2018) Élménymenedzsment a turizmusban. Akadémiai Kiadó ISBN: 978 963 454 232 2 

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

Marton Gergely (2015): Sportturizmus. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar  
https://turizmus.com/  (Utolsó letöltés: 2020.11.26.) 
http://turizmusonline.hu/  (Utolsó letöltés: 2020.11.26.) 
https://demo.turisztikaitanulmanyok.hu/aktualis-szamunk/  (Utolsó letöltés: 2020.11.26.) 

  

https://mersz.hu/kiadvany/
https://mtu.gov.hu/cikkek/turizmus-bulletin
https://turizmus.com/
http://turizmusonline.hu/
https://demo.turisztikaitanulmanyok.hu/aktualis-szamunk/


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Úszás Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 24. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Úszás és Vizi Sportok Tanszék - USZ 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Szájer Péter 

Oktató neve:  Bordásné Dr. Nagy Nikoletta, Magó Gábor 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. 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. 

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

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a Rendelkezik az emberi magatartás 



testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális készségekkel, 
valamint pedagógiai ismeretekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri a testnevelés, a sport és a 
rekreáció szervezeti és 
kapcsolatrendszerét, általános 
folyamatait, ezek felépítését és 
működését.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
tevékenységek ellátására.  

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

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 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. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-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 
életminőségének javítására fordítja.  

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

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) 



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 

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 

 Sós Cs. (2020): Úszás Technika jegyzet, Art Copy Studio Kft. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Tóth Á. (2008): Az úszás tankönyve, egyetemi tankönyv   Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,  
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt 

 

  



3. félév 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Biomechanika Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Kineziológia Tanszék - KIN 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr Kopper Bence 

Oktató neve:  Dr Kopper Bence 

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: A biomechanika alapismereteinek, vizsgálati módszereinek elsajátítása. A 
sportágspecifikus biomechanika tudásanyag megalapozása. 
 

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 életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 



hatásait.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Mérőeszközök, mérési eljárások, vizsgálati módszerek a biomechanikában 
Kinematika. s-t, v-t, a-t függvények, értelmezésük. Ugrások, hajítások  
Dinamika, Newton törvények és következményeik 
Transzlációs és rotációs mozgások dinamikai leírása 
Energiaviszonyok mozgás közben. Teljesítmény 
Mozgatórendszerre ható erők. Kompressziós, húzó, nyíró, csavaró komponensek. A mozgatórendszer terhelhetősége. 
Első, másod, harmadosztályú emelők. Ízületi forgatónyomaték 



A TKP meghatározása statikus helyzetben 
A TKP meghatározása dinamikus helyzetben. Mozgáselemzés, markerek  
Egyensúly, állásstabilitás. Stabilometria 
Az ízületekre ható erők meghatározása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Ellenőrző dolgozat a 6. és 12. héten az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és módon. a 13. 
héten javító – pótló dolgozat. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  Kötelező, a TVSZ-nek megfelelően 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Ellenőrző dolgozat a 6. és 12. héten az oktató által meghatározott, a félév 
elején közzétett tananyagból és módon. a 13. héten javító – pótló 
dolgozat. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 
teljesítése. Két zárthelyi dolgozat legalább 40%-os eredménnyel való 
teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Szóbeli vagy írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Budó Á.: Kísérleti fizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991 
Enoka, R.M.: Neuromechanical basis of KinesiologyHuman Kinetics kiadó, 1988 
A TE e-learning honlapra feltöltött PPT és írásos előadásokat összefoglaló anyagok 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Hay,J.G.: The Biomechanics of Sports Technique, Prentice Hall kiadó. 1994 
Illyés Árpád (Szerk.) - Kiss Rita - Kocsis László.  Mozgásszervek biomechanikája. Terc. 2007 
Chapman. A. C.: Biomechanical analysis of fundamental human movements. Humankinetics 2008 



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Csapatsportjátékok alapjai II. 
(röplabda, labdarúgás) 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021.06.20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: PRUKNER LÁSZLÓ 

Oktató neve: PRUKNER LÁSZLÓ, DR. TÓTH JÁNOS, IFJ. DR. TÓTH JÁNOS 

Előtanulmányi feltételek: NINCS 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja: RÖPLABDA:  
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. 
LABDARÚGÁS:  
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- Átlátja a sport/rekreáció és a 
testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

Ismeri a testnevelés, a sport és a 
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.). 

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes egészségmegőrzést, rehabilitációt 
szolgáló intézményekben rekreációs 
aktivitási programok tervezésére, 
foglalkozások megszervezésére és 
levezetésére.  

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

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



 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

RÖPLABDA:  
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 
LABDARÚGÁS: 
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 

RÖPLABDA:  
Gyakorlati bemutatás és ZH megírása a szemeszter végén.  
LABDARÚGÁS: 
Óralátogatás 
Zárthelyi dolgozat  
Jegyzet leadása  
Kettő darab mérkőzéslátogatás teljesítése  
Gyakorlati bemutatás 
 

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) 

RÖPLABDA:   
Az órákon történő aktív részvétel. Órákon kiadott feladatok teljesítése 
Gyakorlati bemutatás megfelelő technikai végrehajtásának minősége 
szerint 
LABDARÚGÁS: 
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 

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

RÖPLABDA::  
Gyakorlati jegy 
LABDARÚGÁS: 
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 

RÖPLABDA:  

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. 
LABDARÚGÁS: 
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 

 RÖPLABDA:  
 Az interneten fellelhető röplabda mérkőzések, szakcikkek és videó anyagok. 
LABDARÚGÁS:  
Bicskei B. (1997): Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése.  
Göltl Béla: Labdarúgás lépésről-lépésre (2002) 
 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Edzéselmélet  Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021. 05. 01. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  Jelöljön meg egy szakot. BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve: Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Radák Zsolt 

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

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: A tantárgy legfőbb célja, hogy általános és sportág-specifikusan rávilágítson a 
jellemző kondicionális és koordinációs képességek globális rendszerére. Cél 
továbbá, hogy a hallgatók elsajátítsák a modern, élsporthoz és utánpótlás 
sporthoz köthető szakirodalmakban publikált sportág-specifikus edzésmetodikák 
elméleti és gyakorlati alkalmazhatóságát. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

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

 6- Ismeri a sportbeli csúcsteljesítmények 
eléréséhez szükséges fizikai és mentális 

 Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 
célkitűzéseit, szervezeti és 



képességek fejleszthetőségének eljárásait, 
módszereit, valamint az egészségükben 
károsodott emberek mozgásszervi és 
keringési rendszerének sport általi 
rehabilitációs folyam 

kapcsolatrendszerét. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Képes a nevelési-oktatási 
intézményekben a délutáni 
sportfoglalkozások vezetésére. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

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

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

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

 7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

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



 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 
élethosszig tartó, valamint az élet 
egészére kiterjedő tanulásra való törekvés 
személyiségjegyévé vált. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

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

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

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

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

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

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A sporttudomány, és az edzéselmélet tudomány jellege. 

 Az edzéselmélet helye a testnevelés- és sporttudomány rendszerében, történeti alakulása.  

 A stresszhelyzet kialakulása, kialakítása és az alkalmazkodás folyamata. 

 Az edzettség, terhelés és teljesítmény, kondicionális állapot fogalma, és összetevői. 

 Az edzésfolyamat pszichés meghatározottsága. Az edzettség kialakulásának hosszú távú folyamata. 

 Terhelési összetevők. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 Az edzés jellemzői. 

 A fáradás szakaszai, fajtái, túledzés, határterhelés. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 Túledzés folyamatrendszere. 

 Pozitív edzéseszközök, edzést kiegészítő eljárások rendszere I. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 Pozitív edzéseszközök, edzést kiegészítő eljárások rendszere II. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 Negatív edzéseszközök, edzést kiegészítő eljárások rendszere. Gyakorlati példák és gondolkodás. 

 A személyiség testnevelés és sportvonatkozású képesség-készség komplexe. A humán szervezet fejlődése a 
születéskor megnyilvánuló kezdeti mozgásától a sportszakmailag értelmezett ügyességig, a cselekvésen és a 
tevékenységen át. A kondicionális képességek rendszere és kölcsönviszonya. A technika, taktika értelmezése. 
Koordinációs képességek rendszere, a mozgás szerkezete. 

 A személyiség testnevelés és sportvonatkozású képesség-készség komplexe. A sportolás folyamatában kiemelt 
jelentőséggel bíró affektív-emocionális szféra. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 



Ellenőrző írásbeli zárhelyik, tesztek. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 • Kötelező óralátogatás az érvényes felsőoktatási törvényi szabályozás, 
illetve TF TVSZ alapján. 
• Az oktató által kijelölt szakirodalmak, szakcikkek nyomon követése. 
• Szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
• Az órákon való aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

• Kötelező óralátogatás az érvényes felsőoktatási törvényi szabályozás, 
illetve TF-TVSZ alapján. Szövetségi, válogatott igazolással maximum 50 %. 
• A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Baker JS,1 McCormick MC, Robergs RA. Interaction among Skeletal Muscle Metabolic Energy Systems during Intense 
Exercise. Journal of Nutrition and Metabolism Volume 2010, Article ID 905612, 13 pages doi:10.1155/2010/905612. 
2. Dubecz J. Általános edzéselmélet és módszertan. Budapest, 2009. 
3. Greenwood M. 2008. Aspects of Overtraining. DOI: 10.1007/978-1-59745-302-8_6. 
4. Lloyd RS, Oliver JL.  The Youth Physical Development Model: A New Approach to Long-Term Athletic Development. 
Strength & Conditioning Journal: June 2012 - Volume 34 - Issue 3 - p 61–72. doi: 10.1519/SSC.0b013e31825760ea. 
5. Loturco I, Kobal R, Kitamura K, Fernandes V, Moura N, Siqueira F, Cal Abad CC, Pereira LA. Predictive Factors Of Elite 
Sprint Performance: Influences Of Muscle Mechanical Properties And Functional Parameters. The Journal of Strength & 
Conditioning Research: August 18, 2017. doi: 10.1519/JSC.0000000000002196. 
6. Makivic B, Bauer P. HEART RATE VARIABILITY ANALYSIS IN SPORT UTILITY, PRACTICAL IMPLEMENTATION AND 
FUTURE PERSPECTIVES. Aspetar Sport Medicine Journal.  
7. Midgley AW,1 Bentley DJ, Luttikholt H, McNaughton LR, Millet GP. Challenging a Dogma of Exercise Physiology. Does 
an Incremental Exercise Test for Valid VO2max Determination Really Need to Last Between 8 and 12 Minutes? Sports 
Med 2008; 38 (6): 441-447. 0112-1642/08/0006-0441/$48.00/0 
8. Moroa T, Tinsleyd G, Biancoe A, Gottardia A, Gottardif GB, Faggiang D, Plebanig M, Marcolina G, Paolia A. High 
intensity interval resistance training (HIIRT) in older adults: Effects on body composition, strength, anabolic hormones 
and blood lipids. Experimental Gerontology 98 (2017) 91–98. https://doi.org/10.1016/j.exger.2017.08.015. 



9. Noakes TD. Fatigue is a brain-derived emotion that regulates the exercise behavior to ensure the protection of whole 
body homeostasis. Front. Physiol., 11 April 2012 | https://doi.org/10.3389/fphys.2012.00082. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Burke, L. M., Kiens, B., & Ivy, J. L. (2004). Carbohydrates and fat for training and recovery. Journal of Sports Sciences, 
22, 15 – 30. 
2. Bishop D. Dietary Supplements and Team-Sport Performance. Sports Med 2010; 40 (12). 
3. Heydenreich, Kayser B, Schutz Y, Melzer K. Total Energy Expenditure, Energy Intake, and Body Composition in 
Endurance Athletes Across the Training Season: A Systematic Review. Sports Medicine - Open (2017) 3:8. 
4. Jones G. Strength Training - The Complete Step by Step Guide for a Stronger, Sculpted Body. DK Publishing (Dorling 
Kindersley); 1 edition (21 Dec. 2009). 
5. Noll M, Rodrigues de Mendon a C, de Souza Rosa LP, Silveira EA. Determinants of eating patterns and nutrient intake 
among adolescent athletes: a systematic review. Nutrition Journal (2017) 16:46. 
6. Spronk I, Heaney SE, Prvan T, O’Connor HT. Relationship between General Nutrition Knowledge and Dietary Quality in 
Elite Athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2015;25:243–51. doi:10.1123/ijsnem.2014-0034. 
7. Radak Zs, Chung HY, Koltai E, Taylor AW, Goto S. Exercise, oxidative stress and hormesis. Ageing Res Rev. 2008 
Jan;7(1):34-42. 10.1016/j.arr.2007.04.004. 
8. Smith, L.L., 2000. Cytokine hypothesis of overtraining: a physiological adaptation to excessive stress? Med. Sci. Sports 
Exerc. 32, 317–331. 
9. Turner A. The Science and Practice of Periodization: A Brief Review. Strength & Conditioning Journal 33: 34-46, 2011. 
doi: 10.1519/SSC.0b013e3182079cdf 
10. 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.  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Egészségfejlesztés I. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kneffel Zsuzsanna 

Oktató neve:    Dr. Kneffel Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: ----- 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

A tantárgy célja: Megismertetni az egészségfejlesztés szemléletét és alapfogalmait az 
egészségkultúra, az egészségmagatartás és az egészségi állapot befolyásoló 
tényezőit. Betekintést nyújtani a különböző életkorban és egészségi állapotban 
lévő egyének egyéni szükségleteinek megfelelő egészségnevelési és 
egészségfejlesztési lehetőségeire.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

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

 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 rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 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.  

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-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 
életminőségének javítására fordítja.  

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1.       Az egészségfejlesztés alapjai, az egészség több szempontú meghatározása, az egészségfejlesztés fő irányai,   
területei 
2.      Az epidemiológia alapjai, a magyar populáció demográfiai helyzete és egészségi állapota 
3. A társadalmi-gazdasági helyzet és az életmód hatása az egészségi állapotra  
4. A fogyatékkal élők egészségfejlesztésének lehetőségei 
5. Testmozgás és egészség 
6. Család, társas kapcsolatok, társadalom, női és férfi szerepek 
7.      A környezet egészséget meghatározó szerepe, és hatása a gyermekpopuláció pszichoszomatikus fejlődésére 
 



8.       ZH 
9. A média egészségmagatartást befolyásoló szerepe 
10. Az idő strukturáltságának hatása az egészségi állapotra 
11. Életmód, kultúra, egészségtudatosság 
12. Egészség betegség határa viszony a beteg emberhez 
13. Az egészség, mint érték, és cél (mentálhigiénés megközelítés) 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, írásbeli és szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot 
figyelembe véve. 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév folyamán 
közzétett tananyagból és módon, mely 40%-ban számít bele az év végi 
érdemjegybe. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, ZH megírása a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 
  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium, írásbeli vizsga (teszt kérdések, rövid válaszok) 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  Gritz-Győry Zsuzsanna (2019): Egészségfejlesztés. Műszaki Könyvkiadó Kft, Budapest. 
2. Ádány Róza (2007): Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina Kiadó, Budapest.   
3. Barabás Katalin (szerk.) (2006): Egészségfejlesztés. Alapismeretek pedagógusok számára. Medicina Kiadó, 

Budapest. 
4. Falus András (szerk.) (2015): Sokszínű egészség tudatosság. SpringMed Kiadó, Budapest.   
5. Füzesi Zsuzsanna és Tistyán László (2004): Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Országos 

Egészségfejlesztési Intézet, Budapest. 
6. Gritz Arnoldné (2007): Egészségfejlesztés kompetenciái a XXI. században. Egészségfejlesztés, XLVIII. évf. 3-4 sz.  

https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=7451&page=1


7. Ottawai Charta (1986) in: Az egészségfejlesztés nemzetközi dokumentumai. OEFI. Budapest, 2004 
8. Simon Tamás (2004): Az egészségoktatás stratégiája a 21. században. Egészségfejlesztés, XLV. évf. 5-6. sz. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
1. Buda Béla (1986): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest. 
2. Dzsakartai Nyilatkozat Egészségmegőrzés a XXI. Században (1997) NEVI, Eü.M.   
3. Gritz Arnoldné és Sipos Kornél (szerk.) (2007): Egészségfejlesztési szöveggyűjtemény. SE-TSK, Budapest. 
4. Elekes Attila (1999): Pedagógia. Egészségpedagógia. ETI, Budapest.  

 
Tanulmányi segédanyagok 

1. Egészségfejlesztés szakfolyóirat idevonatkozó cikkei, tanulmányai, kutatásai 
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes 

2. HBSC (Health Behaviour in School-aged Children (HBSC): A WHO-collaborative Cross-National Study 
http://www.hbsc.org/ 
 

 

 

  

http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes
http://www.hbsc.org/


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Élettan II. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Osváth Péter   

Oktató neve: Dr. Osváth Péter  Dr. Pavlik Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Anatómia 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 életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  



 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

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 



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 

 Osváth Péter (2013): Sportélettan sportegészségtan, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Pavlik Gábor (2011): Élettan- Sportélettan, Medicina, Budapest 
Dickhuth, Hans-Hermann.(2005): Sportélettan, sportorvostan, Dialóg Campus Kiadó, 
 



 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaságtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Filozófia Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.24. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Csuka Botond 

Oktató neve:  Dr. Csuka Botond 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

A tantárgy célja: A filozófia célja gondolataink és meggyőződéseink, eszméink és értékeink 
elemzése többek között azzal a céllal, hogy logikus fogalmi analízis révén tisztázza 
utóbbiakat. A filozófia arra vállalkozik, hogy hozzásegítsen minket világunk és 
önmagunk jobb megértéséhez, valamint hogy arra ösztönözzön, vizsgáljuk felül 
(és ha kell, változtassuk meg) gondolkodásunkat. 
 
A sportfilozófia a filozófia azon ága, amely a filozófia hagyományos arzenálját a 
sport fogalmának tisztázására, valamint a sporttal kapcsolatos jelenségek és 
értékek elemzésére, értékelésére használja. 
 
Ez a kurzus a kortárs sportfilozófia fő problémáiba és vitás kérdéseibe nyújt 
bevezetést, olykor segítségül hívva a filozófiai hagyományt is e kérdések 
megválaszolásához. Vizsgál a sport és rekreáció természetével kapcsolatos 



kérdéseket (mi a játék? mi a sport?), a sportoló személyével kapcsolatos 
kérdéseket (mi a viszony a sportoló teste és elméje között?) és a sport és 
rekreáció lehetséges értékeire is rákérdez.  
 
A kurzust sikerrel elvégző hallgatók képesek lesznek elmagyarázni a sportfilozófia 
néhány központi fogalmát, különféle szempontokból elemezni és értékelni a 
sporttal és rekreációval kapcsolatos jelenségeket, filozófiai gondolatokat és 
elméleteket alkalmazni a rekreációs tevékenységek problémái kapcsán. Nem 
utolsó sorban, mint minden filozófiai kurzus, jelen kurzus is fejleszti a hallgató 
interpretációs stratégiáit és érveléstechnikáját. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi elméleteket, 
gyakorlatokat. 

Ismeri a rekreáció szervezéshez és a 
programok levezetéséhez szükséges 
alapvető sporttudományi, 
szervezéstudományi ismereteket és 
módszereket.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
tevékenységek ellátására.  

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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



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 életmód 
kultúrát megalapozó és fejlesztő 
rekreációt, illetve életminőséget.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

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

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A félév során a következő három témakört fogjuk elemezni: 
 
1.Mi a sport? (2-5. előadás) 
- Játékfilozófiák, játéktipológiák.  
- A sport, mint szabályozott játék (formalizmus).  
- A formalizmus alternatívái.   
 
2.Mi/ki sportol? (6-9. előadás) 
- A sport és a test-elme probléma a filozófiában. 
- Dualizmus, fizikalizmus, fenomenológia. 
- A tudat problémája. 
- Személyes identitás. 
- Rekreáció, test, elme. 
 
3.Miért sportol(j)unk? (10-13. előadás) 
- A sport, a testedzés és a rekreáció megítélése a filozófiában. 
- A sport és a rekreáció értéke az emberi életben. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 



 
Óralátogatás, részvétel az órai közös munkában és diszkusszióban. 
Otthoni önálló feladatok elvégzése (olvasmányok, filmek). 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  Kötelező 

Számonkérés formája:   Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás. 
Részvétel az órai közös munkában és diszkusszióban. 
Otthoni önálló feladatok elvégzése (olvasmányok, filmek). 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vagy szóbeli vizsga a félév során megadott tételsor alapján. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 
Reid, Heather L. (2012): Introduction to the Philosophy of Sport. Rowman and Littlefield, Plymouth. (részletek)* 
 
*Az olvasandó fejezetek elérhetők az oktató magyar fordításában is. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

Ajánlott irodalmak témakörök szerinti bontásban: 

I  

Huizinga, Johan (1990): Homo ludens. Kísérlet a kultúra játék-elemeinek meghatározására. Ford. Máthé Klára. 
Universum, Szeged, 9–36.  

Caillois, Roger (2001): Man, Play and Games. University of Illinois Press, Urbana–Chicago, 11–26.  

Suits, Bernard (2007): “The Elements of Sport”. In Ethics in Sport, ed. William J. Morgan. Human Kinetics, Champaign, IL, 



9–19.  

MacIntyre, Alasdair (1999): Az erény nyomában. Osiris, Budapest.  

Feezell, Randolph (2013): „A Pluralist Conception of Play”. In The Philosophy of Play. Szerk. Emily Ryall, Wendy Russell, 
Malcolm MacLean. Routledge, London–New York, 11–31.  

 

II  

Platón (1984): „Állam.” In Platón összes művei II. Európa, Budapest.  

Descartes, René (1994): Elmélkedések az első filozófiáról. Atlantisz, Budapest, ford. Boros Gábor.  

Locke, John (2003): Értekezés az emberi értelemről. Osiris, Budapest.  

Nietzsche, Friedrich (1908): Im-ígyen szóla Zarathustra. Grill Károly, Budapest.  

Ryle, Gilbert (1974): A szellem fogalma. Gondolat, Budapest, ford. Altrichter Ferenc. 

Dennett, Daniel C. (1991): Consciousness Explained. Penguin Books. 

Blackmore, Susan (2017): Consciousness: A Very Short Introduction. Oxford University Press. 

Merleau-Ponty, Maurice (2014): Az észlelés fenomenológiája. L’Harmattan, Budapest, ford. Sajó Sándor.  

III  

Lasch, Christopher (1996): Az önimádat társadalma. Európa, Budapest, ford. Békés Pál, 165–201. 

Ramsay, Hayden (2005): Reclaiming Leisure. Art, Sport and Philosophy. Palgrave Macmillan. 

Papineau, David (2017): Knowing the Score. How Sport Teaches Us about Philosophy (and Philosophy about Sport). 
Constable, London.  

Ryall, Emily (2016): Philosophy of Sport: Key Questions. Bloomsbury, London. 

 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sport- és egészségszociológia Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Gál Andrea 

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

Előtanulmányi feltételek: Szociológia 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a sport- és az egészségszociológia legfontosabb 
alapfogalmaival, elméleti megközelítéseivel, kutatási eredményeivel. A félév 
során a hallgatók az általános szociológiai témák korábbi megismerése után 
betekintést nyernek az egészség és a sport társadalmi-kulturális összefüggéseibe. 
Választ kapnak arra a kérdésre, hogy miként betegít a társadalom, s hogy mely 
társadalmi csoportoknak milyen a viszonya az egészség különböző aspektusaival, 
illetve az aktív és passzív sportfogyasztással. A tanultak segítségével szintén 
rálátást nyerhetnek a társadalmi jelenségek sportbeli megjelenésére, illetve 
megérthetik a sport világában előforduló jelenségek és tendenciák társadalmi 
meghatározottságát.  

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, szociológiai 
törvényszerűségeket.  

 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.).  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes ugyanerre a társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási 
intézményekben, civil szervezetekben.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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-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-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-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.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sportszociológia tárgya, kutatási területei. A sportszociológia kialakulása és aktuális helyzete hazánkban. Az 
egészségszociológia tárgya, területei. 

2. A betegség és a gyógyítás társadalomtörténeti áttekintése. A magyar társadalom demográfiai helyzete, 
egészségi állapota az ezredfordulón. A premodern sporttól a modern sportig – a sport társadalmi jellemzőinek 
változása. A modern sport területei és funkciói. 

3. Társadalmi rétegződés és egészség – egyenlőtlenségek az egészségben. Sport és társadalmi egyenlőtlenségek. 
Az esélyegyenlőtlenség jelensége a sporttal kapcsolatos szerepekben. 

4. Életkor és egészségi állapot: társas aspektusok, rizikótényezők. 
5. Gender studies – a halálozás és megbetegedés nemi különbségei. Nők és férfiak sportja. 
6. A sportszocializáció folyamata és aspektusai. A sport mint a társadalmi befogadás eszköze. 
7. Krónikus betegek, fogyatékossággal élők társadalmi helyzete. Sport és inklúzió: a fogyatékossággal élők helyzete 

a sportban. 
8. Életmód, életstílus, életminőség. Különbségek a szocio-demográfiai csoportok életmódjában. Az egészség mint 

érték. A posztmodern test- és egészségkultúra sajátosságai. 
9. A sport mint szubkultúra. Lifestyle sportok. Devianciák a sportban – agresszió, szexuális zaklatás, dopping, 

bunda, korrupció. Sport, előítélet, diszkrimináció, rasszizmus. 
10. A szabadidősport helyzete az 1989-1990-es rendszerváltás előtt és után. Az átalakulás fő tendenciái hazánkban. 

A sport és a média kapcsolata, a sportmédia társadalmi hatásai. 
11. Betegszerep – Orvosszerep. Orvos-beteg kapcsolat modelljei. Az egészségügy, mint a társadalom egyik 

alrendszere. Működés és problémák. 
12. A sport globális arculata és jellegzetességei. Sport és migráció. Magyar sportemberek külföldön, külföldi 

sportemberek hazánkban. A nemzeti identitás jelentősége a sportban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Nincs 

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) 

 Nincs. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Órai jelenlét a TVSZ rendelkezései szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Földesiné Sz. Gy. – Gál A.- Dóczi T. (2010). Sportszociológia. SE-TSK, Bp. 

 Gál A. (2008) A magyar lakosság egészségtudatossága és szabadidő-sportolási szokásai. In: Földesiné Sz. Gy. – 
Gál A. – Dóczi T.(szerk): Társadalmi riport a sportról 2008. Budapest: MSTT 

 Gál, A., Dóczi, T., Sáringerné, Sz. Zs. (2014) Társadalmi befogadás a sportban és a sport által (szociális inklúzió). 
http://sportmenedzsment.hu/wp-content/uploads/2014/06/T%C3%A1rsadalmi-befogad%C3%A1s-a-sportban-
%C3%A9s-a-sport-%C3%A1ltal-tanulm%C3%A1ny.pdf 

 Pikó B. (2002) Egészségszociológia. Budapest: Új Mandátum 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Földesiné Sz. Gy. (2010). Fejezetek a magyar sportszociológia múltjából és jelenéből. Double Printing Kft. Bp 

 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. 

 Kolosi T. és Tóth I. Gy. (2019).Társadalmi Riport 2018. Budapest: TÁRKI. 

 Laczkó T. & Rétsági E. (2014) (szerk.) A sport társadalmi aspektusai. Pécs: Pécsi Tudományegyetem 

 Perényi Sz. (2013) Alacsonyan stagnáló mozgástrend: a fizikai inaktivitás újratermelődése. In Székely L. (szerk.) 
Magyar Ifjúság 2012 Tanulmánykötet. 229-249. 

 Pólusné Thiry É. (2013) Élmény vagy gazdagság – az extrém sportolók élményorientációja. Magyar 
Sporttudományi Szemle 14, (53):35-39.  

 

  

http://sportmenedzsment.hu/wp-content/uploads/2014/06/T%C3%A1rsadalmi-befogad%C3%A1s-a-sportban-%C3%A9s-a-sport-%C3%A1ltal-tanulm%C3%A1ny.pdf
http://sportmenedzsment.hu/wp-content/uploads/2014/06/T%C3%A1rsadalmi-befogad%C3%A1s-a-sportban-%C3%A9s-a-sport-%C3%A1ltal-tanulm%C3%A1ny.pdf


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sport- és rekreáció pedagógia Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Soós István 

Oktató neve:  Prof. Dr. Soós István 

Előtanulmányi feltételek: Pedagógiai alapismeretek 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy bemutassa a Sport- és rekreáció pedagógia sajátos helyét a 
sporttudomány rendszerében, egyrészt mint elméleti pedagógia, másrészt mint a 
verseny- és rekreációs sportoló felkészítésének folyamatát kontrolláló és segítő 
pedagógiai gyakorlat. Tárgyalja a pedagógiai cselekvést befolyásoló objektív és 
szubjektív környezeti tényezőket, azokat a sajátos sportbeli és fizikai aktivitással 
kapcsolatos cselekvés-típusokat és elméleteket, amelyek a teljesítményfokozás és 
egészségtámogatás pedagógiai eszköztárába sorolhatók. 
A hallgatók felkészítése abból a célból, hogy a neveléstudomány különböző 
ágaiban rendszerezett ismereteket, törvény- és szabályszerűségeket, elveket és 
normákat, - amelyek sajátos alkalmazásával a sport és fizikai aktivitás 
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- 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.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

 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-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.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 
 



A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A félév tanulmányi ütemterve, a követelmények meghatározása, az értékelési módok ismertetése. 
A sportpedagógia tárgya, jellege, kutatásainak főbb célja, módszerei 
Az oktatás és a nevelés folyamata, sajátosságai a sporttevékenységben. 
A digitalizáció forradalma a rekreáció területén belül. Az új médiumok szabadidős és oktatási lehetőségei, befolyása a 
klasszikus rekreációs színterekre. 
A sport mint pedagógiai eszköz, sajátosságai a személyiségformálásban (nevelés célja, lehetőségei, színterei, módja stb.) 
A sport életmódformáló funkciója. A sport funkciói a társadalomban és szerepe az egyén életében. 
A pedagógus, edzői és a rekreátor pedagógiai szerepei és változásaik E; A pedagógiai kommunikáció sajátosságai a 
testnevelés- és sportoktatásban. A konfliktushelyzetek és stressz hatások leküzdése a sportban. 
A sport egészségfejlesztő funkciója 
Egészségfejlesztés a különböző nevelési színtereken 
Az egészségre nevelés feladatai; lehetőségei a sportban 
Táplálkozás – egészség – fizikai aktivitás 
A sportolás helye az ember tevékenységstruktúrájában 
Első Zárthelyi dolgozat 
A sportágválasztás pedagógiai problémái. Felnőttek sportolása - felnőttsport. 
A sport- és rekreáció pedagógia kutatási módszerei. 
Motivációs elméletek a sportban. A pozitív légkör megteremtése a sportban és a rekreációban. 
A szabadidő. Speciális csoportok pedagógiája a sportban. A pedagógiai cél- és eszközrendszer viszonya, megjelenési 
formái a sportban. 
Sportpedagógiával kapcsolatos film megtekintése - közös órai megbeszélése, feldolgozása. 
A sportturizmus, mint a tanulás forrása és a rekreáció lehetősége. A sportoktatás folyamatának pedagógiai struktúrája. 
Sportszerűség - erkölcsi nevelés - jellem a sportban. 
Második Zárthelyi dolgozat. 
Pót-Zárthelyi dolgozat. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Első zárthelyi dolgozat a 6. tanítási héten. 
Második zárthelyi dolgozat a 12. tanítási héten. 
Az órai filmek megtekintéséhez kapcsolódóan kapott kérdésekre adott válaszok írásbeli beadása, majd szóbeli 
megbeszélése. 

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) 

a) aláírás megszerzése, b) írásbeli vizsga két zárthelyi dolgozat 
formájában,  c) házi dolgozat készítése, d) az órákon való aktív részvétel  
 

http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html#d5e3040
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html#d5e1835
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html#d5e1923
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html#d5e1939
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html#d5e2029
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html#d5e2074
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html#d5e5786
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html#d5e5982


Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Órákon való aktív részvétel, valamint a megengedett hiányzás mértéke:  
nappali munkarendben: az órák max. 20% 
Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai, 
következményei: 
Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére a 
hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül meghatározásra a vizsgaidőszak 
első hetének végéig. A vizsgaidőszak első hetét követően a hallgatók 
kizárólag szóbeli vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése vagy megtagadása 
nem lehetséges. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Két írásbeli vizsga, zárthelyi dolgozatok formájában, és egy házidolgozat 
megírása. 
A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési forma: 
Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Biróné Nagy Edit (szerk.) (2004): Sportpedagógia, Dialóg-Campus, Pécs 
2. Hamar Pál és Mocsai Lajos (szerk., 2019): A Sportpedagógia Szakmódszertani Kérdései. Testnevelési Egyetem (TF), 

Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Bokor J. (2001): Rekreáció és sportturizmus. – Magyar Sporttudományi Szemle, 2/2, pp. 14-17. 
2. Csíkszentmihályi Mihály (2001): Flow. Budapest: Akadémiai Kiadó 
3. Gombocz János (2008): Sportolók nevelése. ÖTM Sport Szakállamtitkárság, Budapest 
4. Kis Jenő (2001): A testnevelés és sporttudomány pedagógiai alapjai. Fitness Akadémia, Budapest 
5. Kovács T. A. (2007) A rekreáció főbb irányzatai. Civilizációs kihívások, rekreációs válaszok. Magyar Sporttudományi 

Szemle 8 (30), 3-12. 
6. Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és gyakorlata, Dialóg Campus, Pécs 

 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sport- és rekreációpszichológia Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. nov. 23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Boda-Ujlaky Judit Emma 

Oktató neve:  Dr. Boda-Ujlaky Judit Emma 

Előtanulmányi feltételek: Bevezetés a pszichológiába 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   
A hallgatók ismerjék a szabadidő elöltésének motivációit, az életminőségre 
gyakorolt hatásait, különösen a testmozgást elősegítő, illetve az azt akadályozó 
folyamatokat, a testmozgás kognitív és érzelmi korrelátumait 

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

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési Rendelkezik az emberi magatartás 



módokat, kommunikációs stratégiákat és 
módszereket. 

befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális készségekkel, 
valamint pedagógiai ismeretekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 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 egészségmegőrzést, rehabilitációt 
szolgáló intézményekben rekreációs 
aktivitási programok tervezésére, 
foglalkozások megszervezésére és 
levezetésére.  

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
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. 

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

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

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is terjeszti.  

6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 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. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  



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

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

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

 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.  

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A szabadidő eltöltésének formái és fejlődéslélektana (az életút folyamán betöltött szerepe) 
A szabadidő szociálpszichológiája 
Szabadidő és életminőség – a pozitív pszichológia szemléletmódja 
Szabadidő, egészség, fizikai aktivitás 
Szabadidő és boldogság 
Szabadidő és személyiség  
A testmozgás hatásai 
Testedzés-motiváció, a sportból való kiesés 
A fizikai aktivitás megváltoztatását célzó beavatkozások 
Testedzésfüggőség 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

óralátogatás 
beszámoló egy előre közösen egyeztetett tanulmány alapján 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80% 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 



Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
félévközi követelmények és rövid írásbeli zárthelyi dolgozat teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

félévközi beszámoló egy előre egyeztetett tanulmányból, hiányában az 
aláírás megtagadásra került 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Buckworth, J., Dishman, R., O’Connor, P., & Tomporowski, P. (2010). Exercise Psychology. Human Kinetics. 

Kleiber, D. A.; Walker, G. J.& Mannel, R. C. (2011). A Social Psychology of Leisure. Venture Publishing, PA.  
Stebbins, R. A. (2015). Leisure and Positive Psychology: Linking Activities with Positiveness. Palgrave Macmillan. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportjátékok 
(tenisz, asztalitenisz, tollaslabda) 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.24. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Nemes Gábor 

Oktató neve: Dékány Marcell, Nemes Gábor, külső oktatók 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetetése a tenisz, asztalitenisz és tollaslabda alap mozgás 
anyagával, mely a sportágak elméleti és gyakorlati tartalmára épül. A 
legalapvetőbb technikai és taktikai elemek elsajátítása mellett a sportágak 
történetének és játékszabályainak megismerése.   
 

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 fizikai és szellemi rekreációs 
tevékenységek rendszerét.  



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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-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.  

6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 



Tenisz: 
Nemzetközi- és hazai történet. Játékszabályok, versenyszabályok.  
A mini-tenisz felépítése, versenyrendszere. 
Alapütések-, röpte ütések-, adogatás oktatása. Az alapvonal-, a támadó, a védekező játékhelyzetek taktikai megoldásai. 
 
Asztalitenisz: 
 
Tollaslabda: 
 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás megszerzése: az órák minimum 80%-án történő jelenlét, az órák minimum 50%-án történő aktív részvétel. 
Tenisz gyakorlati jegy: 
Írásbeli számonkérés az órák anyagából.  
Gyakorlati bemutatás: a csoport házi bajnokságán való részvétel. 
A félévet záró jegy, a három sportágban szerzett jegyek számtani közepe. 
 
Asztalitenisz gyakorlati jegy: 
 
Tollaslabda  gyakorlati jegy: 
 

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) 

Tenisz gyakorlati jegy: 
Írásbeli számonkérés az órák anyagából.  
Gyakorlati bemutatás: a csoport házi bajnokságán való részvétel. 
 
Asztalitenisz gyakorlati jegy: 
 
Tollaslabda gyakorlati jegy: 
 
A félévet záró jegy, a három sportágban szerzett jegyek számtani közepe. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Tenisz: 
Óralátogatás a megengedett hiányzás mértékén belül a megadott 
felszerelési kritériumokkal (fehér felső, kék alsó);  
 
Asztalitenisz: 
 
Tollaslabda: 
 
 



A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Tenisz: 
Írásbeli számonkérés: ZH megírása az órák anyagából. A TF e-learning 
felületén megtalálható 50 oldalas szakmai anyag tartalmazza az órákon 
elhangzottakat. 
Gyakorlati bemutatás: a csoport tagjai az utolsó órán egy mini-tenisz házi 
bajnokságon vesznek  részt. Minden hallgató három mérkőzést játszik 
társai ellen a tenisz szabályainak megfelelő sorsolás elkészítése után. 
Érdemjegy alakulása: 0 győzelem-3 vereség=elégséges (2), 1 győzelem-2 
vereség=közepes (3), 2 győzelem-1 vereség=jó (4), 3 győzelem=jeles (5) 
Az írásbeli és gyakorlati eredmény számtani közepe adja meg a tenisz 
gyakorlati jegyet. 
 
Asztalitenisz: 
 
Tollaslabda: 
 
 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Tenisz, oktatási segédanyag 2018.  
(A TF e-learning felületén megtalálható szakmai anyag. A hallgatók számára e-mailben is elküldésre kerül.) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Gáspár B. (2007): A tenyérlabda története – Artwork Studio 
Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest 
 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakmai gyakorlat MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Szakmai gyakorlat II. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021. 06. 30. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve: Grandpierre Judit, Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

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 hallgató összefüggő gyakorlat keretein belül megismerje a táborozás, 
táboroztatásban rejlő lehetőségeket, képes legyen különböző korosztályokkal 
foglalkozni, számukra élménnyel teli programokat szervezni, lebonyolítani. 
Emellett ismerje meg az összetett folyamatokat, az előkészítés, lebonyolítás és 
utókövetés színterein. 

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, a sport és a 
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.). 

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

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

 

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
tevékenységek ellátására.  

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

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 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. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-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 
életminőségének javítására fordítja.  

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

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) 

 
2. alkalom konzultáció- félév követelményeinek ismertetése 
 
1 hét összefüggő gyakorlat teljesítése, a hallgató által választott helyszínen (a Tanszék jóváhagyása szükséges 
minden esetben, befogadó nyilatkozat!). 

 
c. 3 rendezvény látogatása nézőként (hospitálás) 
d. 3 rendezvény látogatása segítőként (önkéntesség, versenybíró, animátor, stb.)  
 
1. alkalom konzultáció - az elkészített dokumentumok, a teljesítést igazoló dokumentumok beadása 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 2 alkalom konzultáció 

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 

projektdosszié megírása az ismertetett szempontok alapján 
befogadó nyilatkozat beadása 
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, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 
A leadott dokumentumok elkészítésének minősége, a lelátogatott 
rendezvények száma alapján kerül megállapításra.  
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

BODOR TAMÁS TÁBORSZERVEZÉS, TÁBORVEZETÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐKNEK ÉS ÉRDEKLŐDŐKNEK Szombathely, 2006. 
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ BEVEZETS (unp.hu) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

http://www.unp.hu/sites/default/files/imuk/pdf/taborszervezes_taborvezetes.pdf


 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Közismereti alapismeret MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szaknyelv II. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportszaknyelvi Lektorátus - LEK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Angol 

Tantárgyfelelős neve:  Kánai Mariann 

Oktató neve:  Kánai Mariann, Kaczvinszky Noémi 

Előtanulmányi feltételek: Nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a rekreáció területén használt 
szakszókinccsel  és alkalmssá tegye őket angol nyelvű írásbeli és szóbeli 
kommunikációra speciális  szakterületükön. Lehetőséget nyújt a hallgatóknak, 
hogy a gyakorlatban is hasznosítható tudást szerezzenek, amely által alkalmassá 
válnak arra, hogy feladatukat idegen nyelvi környezetben is el tudják látni. 

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 az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  



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

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

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport, szociokulturális-, turisztikai- 
és rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és 
lebonyolítására.  

 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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.  

Válasszon az alábbiak közül.  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.  

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. 

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

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

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



 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Health and recreation 
2. Fitness and Nutrition 
3. Keeping fit 
4. Adventures 
5. Wellness 
6. Winter sports 
7. Water sports 
8. Ball games 
9. Mass sports 
10. Sports for disabled and mentally handicapped 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

2 db zárhelyi dolgozat teljesítése 
aktív részvétel az órákon 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező a TVSZ által meghatározottak alapján 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

aláírás megszerzése 
aktív részvétel az órákon 
2 db zárhelyi dolgozat teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel az órákon 
a TVSZ által engedélyezett maximum 20% hiányzás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 5 fokozatú érdemjeggyel 



KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kánai Mariann: English for Recreation Professionals (Előkészületben) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Közismereti alapismeret MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szaknyelv II. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportszaknyelvi Lektorátus - LEK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Német 

Tantárgyfelelős neve:  Kánai Mariann 

Oktató neve:  Kánai Mariann, Kaczvinszky Noémi 

Előtanulmányi feltételek: Nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a rekreáció területén használt 
szakszókinccsel  és alkalmssá tegye őket német nyelvű írásbeli és szóbeli 
kommunikációra speciális  szakterületükön. Lehetőséget nyújt a hallgatóknak, 
hogy a gyakorlatban is hasznosítható tudást szerezzenek, amely által alkalmassá 
válnak arra, hogy feladatukat idegen nyelvi környezetben is el tudják látni. 

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 az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  



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

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

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport, szociokulturális-, turisztikai- 
és rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és 
lebonyolítására.  

 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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.  

Válasszon az alábbiak közül.  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.  

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. 

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

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

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



 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Gesundheit und Rekreation 
2. Fitness und Ernährung 
3. Fitness  
4. Abendteuer 
5. Wellness 
6. Wintersportarten 
7. Wassersportarten 
8. Ballspiele 
9. Massensport 
10. Sports für Behinderte 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

2 db zárhelyi dolgozat teljesítése 
aktív részvétel az órákon 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező a TVSZ által meghatározottak alapján 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

aláírás megszerzése 
aktív részvétel az órákon 
2 db zárhelyi dolgozat teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel az órákon 
a TVSZ által engedélyezett maximum 20% hiányzás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 5 fokozatú érdemjeggyel 



KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kánai Mariann: Deutsch in Rekreation  (előkészületben) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

  



4. félév 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  A gimnasztika oktatásmódszertana Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 23. 

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

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Gyulai Gergely 

Oktató neve:   

Fajtné Thuróczy Zsuzsanna  
 

Előtanulmányi feltételek: Gimnasztika  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:   

A gimnasztikai gyakorlatok levezetésében szerzett jártasságuk fejeződjön 
ki a tervezett gyakorlatok kreativitásában és sajátítsák el a 
gyakorlatvezetés módszereinek helyes megválasztási szempontjait.  

 

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 rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  



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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 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. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is terjeszti.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Rövidített program (témák):  
1.  
- Általános tudnivalók,  
- gimnasztika módszertana,  
- játék,  
- eddig tanultak ismétlése.  
2.  
- Gyakorlatvezetési módszerek bemutatása,  



- helyváltoztató mozgások levezetésének tudnivalói, és gyakorlata  
- vizuális gyakorlatvezetés páros gyakorlatokkal,  
- zsámolyos szökdelő feladatok tervezése a gyakorlatlánc építéséhez  
3.  
- helyváltoztató mozgások levezetésének hallgatói gyakorlása  
- gyakorlatlánc: szökdelés, egyensúly, hajlékonyság,  
- vizuális és klasszikus gyakorlatvezetés hallgatói gyakorlása párban és csoportban  
- 4 ütemű „fekvőtámasz” variációinak építése  
4.  
- Egyszerű alakzatok kialakítása, elrendelése, helyben  
- Bemelegítés I-II. blokkja tanári demonstrációval  
-  
5.  
- rend és menetgyakorlatok  
- mérsékelt nyh levezetése párban  
- járás, futás szökdelés hallgató levezetése  
- kiinduló helyzetek elrendelése utasítással  
- gyakorlatlánc részleteinek betanítása utasítással csoport előtt  
6.  
- rend és menetgyakorlatok: sakktábla alakzat kialakítása  
- egyszerű szóban közlés gyakorlása kártyáról  
7.  
- szóban közlés gyakorlása  
8.  
- Gyakorlatvezetés gyakorlása  

9.  
- Bemelegítés testtájak szerint  
- Tartalmi meghatározással szabadgyakorlatok levezetése  
- Eszközgyakorlatok levezetési szabályai: bordásfal és 3 választott másik szer.  
10.  
- Tanár által választott 3 szer gyakorlatainak tervezése és levezetése kiscsoportban  
11.  
- Folyamatos gyakorlatvezetés: építkező módszer  
12.  
- Építkező módszer gyakorlása  
- Visszatérő módszer bemutatása  
- Köredzés előkészítése házi feladat kiadással  
13.  
- Visszatérő módszer gyakorlása  
- Köredzés  
14.  
- Eszközgyakorlatok levezetésének gyakorlása  
- Fő nyújtóhatású blokk tervezési ismereteinek bemutatása  
15.  
- Gyakorlás (gyakorlatvezetés vizsga)  
- Motoros próba bemutatása  
16.  



- Gyakorlat-lánc bemutatása zenére  
- Motoros próba javító kísérlet  
17.  
- Gyakorlatvezetés vizsga  
- Gyakorlat-lánc javító kísérletek  
18.  
- Gyakorlatvezetés vizsga  
- Egyéb javító kísérletek  
19.  
- Játékok levezetése gimnasztikai feladatokkal (szökdelő iskolák, célbadobások különböző kiinduló 
helyzetekből, egyensúlygyakorlatokkal verseny, egyszerű páros gúlák tervezése betanítása, utánzó 
mozgásokkal, kúszások variációival váltóverseny)  
- Felkészítés a kollokviumra  
20.  
- Játékok levezetése gimnasztikai feladatokkal  
- Felkészítés a kollokviumra  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Bemutatás: motoros próbák II.  
Zsámoly gyakorlatlánc bemutatás I.  
 
  
 

Bemutatás:  
Gyakorlatvezetés I.  
Zsámoly gyakorlatlánc bemutatás II (javító kísérletek)  

  
 

Bemutatás:  
Gyakorlatvezetés II. (ha nem jutott mindenkire idő)  
Zsámoly gyakorlatlánc bemutatás III javító kísérletek  
Javító kísérletek: Erőkövetelmény és hajlékonysági-teszt II  

 
  
 

Bemutatás:  
Javító kísérletek  
Félév aláírási követelmények teljesítésének ellenőrzése, félév aláírás, gyakorlati részosztályzat 
megállapítása (Neptun!) Felkészítés a kollokviumra  

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

Az órák látogatása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 
meghatározottak szerint.  
 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
 
Félévi követelmények  
 
Gyakorlati összetevők  
Jobbik gyakorlatvezetési osztályzat (33,33%)  



Jobbik motoros próbák átlaga (33,33%)  
Gyakorlat-lánc összeállításra és kivitelre kapott osztályzatainak 
átlaga (33,33%)  
Elégtelen a gyakorlati jegy az alábbi esetekben:  
- a gyakorlatvezetési osztályzat nem éri el az 2-es osztályzatot;  
- a motoros próbák, próbánként nem érik el az 2-es osztályzatot;  
- a gyakorlat-lánc összeállítási illetve kiviteli osztályzata nem éri el a 
2-es osztályzatot  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 
Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje:  
 
Lásd: tananyagrészek heti bontásban.  
 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  

 

Metzing M. (1999): Gimnasztika (Segédanyag gimnasztika vizsgához). TFTI, Budapest.  
Derzsy B. (2006): A gimnasztika alapjai. Fit - Forma Wellness Kft.,Budapest.  
Thúroczy Zsuzsa (2018): A gimnasztika oktatásmódszertana jegyzet e-learning.tf.hu  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Animáció II.  Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021. 05.17. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér  

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 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 animátori, játékmesteri feladatok megismerése a sport és turisztikai 
animációban. Az animáció módszereinek megismerése, ezek elsajátítása és 
néhány alkalommal gyakorlati alkalmazása a képzés keretein belül. A 
kreativitás fejlesztése.  

 



 A különböző célcsoportok és programtípusok megismerése, ezek szervezése, 
levezetése. A hangulat megteremtése. A konfliktuskezelés módszerei és a 
panaszok orvoslása. 
 

 Összességében a tantárgy keretein belül egyfajta személyiségfejlesztés is 
folyik, a tanár szerepe mellérendelt, részben ő is mintegy animátor dolgozik a 
csoport mellett. Célja, hogy az elméleti ismereteken túl a tanulók igazi 
animátorrá váljanak, hogy fel merjék vállalni, és megfelelően el tudják látni 
ezt a szerepet.  
 

 A hagyományos oktatási módszerektől eltérően itt a tanár szerepe 
mellérendelt, részben mintegy animátor működik a csoport mellett.  

 

 Célja, az egyes tanulók személyiségének fejlesztése és a csoport, mint egész, 
csapattá formálása. A tanulók saját magukon és a csoportjukon keresztül 
ismerik meg a csoportjelenségeket és az animáció módszereit.  
 

 
 

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 rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének módszereit 
és technikáit.  

 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi elméleteket, 
gyakorlatokat. 

Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre gyakorolt, 
tudományosan bizonyított hatásait.  

 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.  

 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére és 
szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív turisztikai 
programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  



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

 Képes sport, szociokulturális-, turisztikai- és 
rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és 
lebonyolítására.  

 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 rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati megvalósítására, 
valamint a szükséges utánkövetés 
biztosítására.  

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

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

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

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

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális és 
informális közegben is 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-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

 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-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 életminőségének 
javítására fordítja.  

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 



 
1. Kurzustematika megismerése,  

A célcsoportok megismerése, a különböző programtípusok jellegzetességei 
 
2. A gyermek programok jellemzői, programtípusok  

 
3. Gyermek programok a gyakorlatban  
 
4. A felnőtt programok jellemzői, programtípusok  

 
5. Felnőtt programok a gyakorlatban 
 
6. Programtípusok időseknek  
 
7. Esti animáció   

 

9. A rendezvény és a szállodai animáció sajátosságai 
 

10. Egyéni játékvezetési gyakorlat mikro szinten, visszajelzések adása 
 

11. Egyéni játékvezetési gyakorlat mikro szinten, visszajelzések adása 
 

12. Egyéni játékvezetési gyakorlat mikro szinten, visszajelzések adása 
 

13. Összefoglalás 
 

 
 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Egyéni játékvezetés 

 A tanórák rendszeres látogatása, a TE tanulmányi rendjének megfelelően és az ezeken való aktív részvétel 

 A feladatok maradéktalan és határidőre való teljesítése.  
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ -ben leírtaknak megfelelően 

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) 

 Egyéni játékvezetés  

 Írásbeli vizsga a két félév tananyagából 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a hiányzás megengedett mértéke a TVSZ szerint. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Lacza Gyöngyvér (2018), Animáció, Budapest, Testnevelési Egyetem oktatási segédanyag, online jegyzet 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Grosz Pálma, Váczy Sándor: Gyerek animáció (2003, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár) 
 
Kollarik Amália: Animátorok kézikönyve (1995, Hunguest Rt., Budapest) 
 
Pusztay Gabriella, Váczy Sándor: Esti Animáció (2002, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár) 
 
Gary Kroehnert: Szabadtéri tréninggyakorlatok (2004, Z-Press Kiadó Kft.) 
 
Gary Kroehnert: 103 játékos tréninggyakorlat (2004, Z-Press Kiadó Kft.) 
 
Geoff Tibbalis: Minden idők legjobb játékai (1997, Alexandra Kiadó) 
 
Nádasi Lajos: Motoros cselekvéses játékok az iskolai testnevelésben (2001, Nemzeti Tankönyvkiadó) 
 
Pásztor Attila-Rákos Etelka: Iskolai és népi játékok (1992, Nemzeti Tankönyvkiadó) 
 
Padisák Mihály: Mindenki játékoskönyve (1990, Múzsák) 
 
Padisák Mihály: Játsszunk együtt! (1974, MRT-Minerva, Budapest)  
 
Reigl Mariann: Az iskolai testnevelés játékai (2002, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest)  
 
Színes ötletek sorozat (Cser kiadó) 
 
https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/tesim/alternativ-jatekok-a-mindennapos-testneveleshez-testmozgashoz-2/ 

https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/tesim/alternativ-jatekok-a-mindennapos-testneveleshez-testmozgashoz-2/


 
https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/tesim/mozgasfejlesztes-ugyessegfejlesztes-mozgaskoncepcios-megkozelitesben-2/ 
 
https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/tesim/egeszseg-es-szemelyisegfejleszto-kezikonyv-az-iskolai-testneveleshez-2/ 
https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/teis/jatek-es-gyozelem-a-te-is-csapat-elmeleti-kezikonyve/ 
 
https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/teis/jatssz-te-is-jatektar-gyerekektol-gyerekeknek/ 
 
Peter A. Witt, Linda L. Caldwell: Youth Development Principles and Practices in Out-of-School Time Settings, (2018, Urbana, 
IL, Sagamore Publishing) 
 
J. Robert Rossman, Barbara Elwood Schlatter: Recreation Programming, 8th ed., Designing, Staging, And Managing The 
Delivery Of Leisure Experiences (2019, Urbana, IL, Sagamore Publishing) 
 
 
 
 

 

  

https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/tesim/mozgasfejlesztes-ugyessegfejlesztes-mozgaskoncepcios-megkozelitesben-2/
https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/tesim/egeszseg-es-szemelyisegfejleszto-kezikonyv-az-iskolai-testneveleshez-2/
https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/teis/jatek-es-gyozelem-a-te-is-csapat-elmeleti-kezikonyve/
https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/teis/jatssz-te-is-jatektar-gyerekektol-gyerekeknek/
https://www.sagamorepub.com/authors/peter-witt
https://www.sagamorepub.com/authors/j-robert-rossman


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Csoportos és funkcionális óravezetés Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021.06.15. 

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

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Katus Tamás 

Oktató neve:  Katus Tamás 

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:  A hallgatók az edzéselméleti és módszertani, valamint anatómiai ismereteikre 
építve, ismerjék meg a korszerű fitneszközpontokban elérhető csoportos és 
funkcionális órák típusait, valamint sajátítsák el ezek óravezetésének alapjait 
órarészekre bontva. Ismerjék meg az órákon használt eszközöket és helyes 
használatukat. Képesek legyenek a résztvevők között differenciálni az egészségi és 
edzettségi állapotuk függvényében.  
 

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 rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  



szociológiai törvényszerűségeket. 

 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.  

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

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  

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

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

 Képes minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

 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.  

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

 Képes a fittségi és wellness 
tevékenységek szervezésére, 
koordinálására, illetve gyakorlati 
megvalósításukban való aktív 
részvételre.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 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. 

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

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

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 



jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

és informális közegben is 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.  

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 
életminőségének javítására fordítja.  

 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.  

 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-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) 

Általános testkultúrális ismeretek áttekintése.  
Fitnesz elméleti alapismeretek. 
A csoportos órák és a funkcionális órák tárgyi eszközei és helyszínei. 
Motiváció és kommunikáció a csoportos óravezetésben 
Pulzuskontroll és aerob tréning 
A csoportos óravezetés alkalmazási területeiben rejlő lehetőségek megismerése.  
A csoportos órák és a funkcionális órák mozgásanyagának megismerése. 
Az alapóra ismeretei, felépítése, részei, csoportos óravezetés módszertana. 
A gimnasztikai bemelegítésre alapuló csoportos órák és funkcionális órák bemelegítésének, levezetés-nyújtás 
óravezetésének elsajátítása. 
A csoportos órák és funkcionális órák mozgásanyagának képességfejlesztő hatásai, oktatásmódszertani alapjai és ezek 
alkalmazási lehetőségei. 
Az csoportos órán használt zene követelményeinek megismerése. Ritmusképesség fejlesztése (ritmusérzékelés, 
ritmustartás, ritmusvisszaadás, önálló ritmusalkotás gyakorlása. 
A csoportos órák aerob szakaszának felépítése, óravezetésének elsajátítása, speciális módszertan megismerése. 
Koreográfiaépítés gyakorlása.  
Funkcionális anatómiai ismeretek alkalmazása az erősítő-tónusfokozó órarészben. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Csoportos és funkcionális órák látogatása, hospitálás, óraleírások készítése. 



A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Gyakorlati bemutatás, valamint zárthelyi dolgozat írása a kötelező 
irodalom ismeretanyagából.   
 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A TVSZ-ban meghatározott óraszám szerinti aktív, fegyelmezett részvétel.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Tihanyiné dr. Hős Ágnes: Az aerobik elmélete és gyakorlata TF, Budapest 1995. 
Dr. Szécsényi József: Stretching, TF, Budapest, 1992. 
Tánczos Zoltán (2018): Fitnesz és személyi edzés. Krea-Fitt Kft., Budapest. 
 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Radák Zsolt (2019): Edzésélettan 2.0. Krea-Fitt Kft., Budapest. 
Osváth Péter (2004): Testépítés gyakorlatai. Fitness Kft., Budapest. 
Frédéric Delavier (2014): Sportanatómia. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft., Budapest. 
Michael Boyle (2014): Funkcionális edzés mesterfokon. Jaffa Kiadó, Budapest.  
Ann Frederick, Chris Frederick (2019): Nyújtással a sikerért. Jaffa Kiadó, Budapest.  
Tánczos Zoltán, Bognár József (2019): A személyi edzői hivatás tudományos és szakmai aspektusai Egészségfejelsztés 60: 
1 pp. 45-50., 6 p.  
Tánczos Zoltán, Bognár József (2017): 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.  
 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Egészségfejlesztés II Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kneffel Zsuzsanna 

Oktató neve:   Dr. Kneffel Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: ----- 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

A tantárgy célja: Az egészséges életmód kialakítása, a rizikófaktorok kerülése szoros 
együttműködést igényel a kliens, a civil szféra és az életmód-szakemberek között 
cél olyan módszerek megismertetése melyek segítségével az egészségfejlesztés 
hatékonyan megvalósulhat a különböző cselekvési színtereken.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

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

 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 rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 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.  

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.  

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

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is terjeszti.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1.       Kommunikáció az egészségről az ismeretátadás hatékony megoldásai   
2.       Beteg-jogok, egészségpolitika, az egészségügyi ellátás rendszere 
3. A társadalmi-gazdasági helyzet és az életmód hatása az egészségi állapotra  
4. Krónikus betegek egészségfejlesztésének lehetőségei 
5.       Az egészségfejlesztés módszer és eszközrendszerét meghatározó tényezők, kritériumok 
6.       Az egészségfejlesztési módszerek csoportosításának szempontjai 
7.       ZH 
 



8. A közösségi színterek, cselekvési tervek bevezető óra (Flipped classrom módszer) 
9. A közösségi színterekről általában, a közösségi színterekre irányuló programok általánosítható modellje 
10. Közösségi színtér cselekvési terv 
11. Cselekvési terv prezentációk 
12. A Cselekvési terv prezentációk  
13. Összefoglalás EV 

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, írásbeli és szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot 
figyelembe véve. 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint. 

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
1. ZH (a 7. tanítási héten) 4o% az év végi érdemjegynek.  
2. Vizsgadolgozat EV és vizsgahetekben 6o% az év végi 

érdemjegynek 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint, ZH megírása. A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 
vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium,  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

9.  Gritz-Győry Zsuzsanna (2019): Egészségfejlesztés. Műszaki Könyvkiadó Kft, Budapest. 
10. Ádány Róza (2007): Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina Kiadó, Budapest.   
11. Falus András (szerk.) (2015): Sokszínű egészség tudatosság. SpringMed Kiadó, Budapest.   
12. Füzesi Zsuzsanna és Tistyán László (2004): Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Országos 

Egészségfejlesztési Intézet, Budapest. https://mek.oszk.hu/08100/08109/08109.pdf  
13. Gritz Arnoldné (2007): Egészségfejlesztés kompetenciái a XXI. században. Egészségfejlesztés, XLVIII. évf. 3-4 sz.  
14. Simon Tamás (2004): Az egészségoktatás stratégiája a 21. században. Egészségfejlesztés, XLV. évf. 5-6. sz. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=7451&page=1
https://mek.oszk.hu/08100/08109/08109.pdf


 
5. Buda Béla (1986): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest. 
6. Dzsakartai Nyilatkozat Egészségmegőrzés a XXI. Században (1997) NEVI, Eü.M.   
7. Gritz Arnoldné és Sipos Kornél (szerk.) (2007): Egészségfejlesztési szöveggyűjtemény. SE-TSK, Budapest. 
8. Elekes Attila (1999): Pedagógia. Egészségpedagógia. ETI, Budapest.  

 
Tanulmányi segédanyagok 

3. Egészségfejlesztés szakfolyóirat idevonatkozó cikkei, tanulmányai, kutatásai 
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes 

4. HBSC (Health Behaviour in School-aged Children (HBSC): A WHO-collaborative Cross-National Study 
http://www.hbsc.org/ 
 

 

 

  

http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes
http://www.hbsc.org/


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Fittségi tesztek és próbák Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.26 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sporttudományi és Diagnosztikai Laboratórium - SDL 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Petridis Leonidas 

Oktató neve: Dr. Petridis Leonidas, Béres Bettina 

Előtanulmányi feltételek: Élettan, Edzéselmélet, Biomechanika 

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 „Fittségi tesztek és próbák” c. tantárgy célja bemutatni az általános fittségi 
állapot meghatározásának legismertebb próbáit, különös tekintetettel a 
szabadidősportban alkalmazható mérésekre. A hallgatók: 

 megismerik a legfőbb mérési protokollokat, azok előnyeit és korlátait, 
alkalmazásuk sajátosságait, 

 megismerik a mérésekhez szükséges eszközöket, felszereléseket, kellékeket, 
azok működésének alapelveit és tulajdonságait,  

 megismerik a különböző protokollok terhelésélettani és biomechanikai 
jellemzőit, 

 megismerik a vizsgálati protokollok eredményeinek értékelési lehetőségeit, 
normatív adatok használatát, az eredmények hasznosítását az edzés 
gyakorlatában, 

 a gyakorlati foglalkozások során a hallgatóknak lehetőségük lesz kipróbálni az 
eszközöket, személyes tapasztalatokat szerezni a mérésekről. 

 



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 életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  

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

Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az egészségfejlesztés lehetőségeit 
és módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
tevékenységek ellátására.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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



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-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra.  

Válasszon az alábbiak közül.  Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

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

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

 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.  

 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. 

 Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A félév tartalmának és a tantárgy követelményeinek ismertetése. A fittségi mérésekről általában, a fittség 
összetevői, alapfogalmak, mérés/számolás/becslés, a mérések tudományos kritériumai. 

2. Testösszetétel mérés, módszerek és eljárások a szabadidő sportban.  
3. Szívfrekvencia mérés, jelentősége és alkalmazása a szabadidősportban. Maximális pulzus, nyugalmi pulzus, 

célpulzus. Karvonen képlet. Intenzitási szintek meghatározása, csoportosításuk.  
4. Kardiorespiratorikus teljesítmény mérésének szubmaximális protokolljai pályatesztek alapján (Harvard step 

próba, Egy mérföld gyalogló teszt, sit to stand teszt). Az eredmények értékelése, maximális oxigénfelvétel 
becslés. 

5. Kardiorespiratorikus teljesítmény mérésének szubmaximális protokolljai futószalagon (Bruce és Balke 
protokollok). Az eredmények értékelése, maximális oxigénfelvétel becslés. 

6. Kardiorespiratorikus teljesítmény mérésének szubmaximális protokolljai kerékpár ergométeren (Astrand és 
YMCA protokollok). Az eredmények értékelése, maximális oxigénfelvétel becslés. 

7. A kardiorespiratorikus teljesítmény mérése maximális protokoll alapján. 
8. Erőmérések. A különböző mérési protokollok célja és tartalma a versenysportban és a szabadidősportban.  

Dinamikus tesztek. Maximális és szubmaximális protokollok.  
9. Erőmérések. Statikus tesztek.  
10. A hajlékonyság mérése. 
11. Összefoglalás, kérdések megbeszélése.  

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 



Egy beadandó dolgozat elkészítése. Egy szabadon választott mérés elvégzése, a mérési eredmények értelmezése. 
Határideje nappali tagozaton 12. tanítási hét vége. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás és a beadandó dolgozat elkészítése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Beadandó dolgozat elkészítése (30%), félév végén zárthelyi dolgozat 
(70%).  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatási követelmények teljesítése (az igazolatlan hiányzások 
mértéke nem haladhatja meg a féléves óraszám 20%-át, valamint az 
igazolt és igazolatlan hiányzások együtt a féléves óraszám 33%-át).  

 Beadandó dolgozat elkészítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Pavlik Gábor (2013): Élettan – sportélettan, Medicina Könyvkiadó, Budapest 

 Nádori László (szerk) (1984): Sportképességek mérése, Sport, Budapest 

 Angyán Lajos (1995): Sportélettani vizsgálatok. Motio, Pécs 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Todd Miller (2012): NSCA’s Guide to Tests and Assessments. Human Kinetics, USA 

 Nicholas Ratamess (2012): ACSM’s foundations of Strength Training and Conditioning. Lippincott Williams & Wilkins, 
USA 

 Tanner K. Rebecca and Gore J. Christopher (2013: Physiological Tests for Elite Athletes. Human Kinetics, USA  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Havas tábor Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.24. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése: BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dosek Ágoston  

Oktató neve:  meghívott külső oktatók  

Előtanulmányi feltételek: nincs  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

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

Ismeri a rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  



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

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  

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

Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
módszereit.  

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

Tisztában van a sport és a 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
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. 

 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. 

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

6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 



médiumok iránt, keresi az új 
információforrásokat. 

és informális közegben is terjeszti.  

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. 

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

 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. 

 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 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének.  

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 (deszkához) szoktatás: a felszerelés hordása, a felszerelés ellenőrzése, fel és lecsatolás 
Alapiskola: 
A hegymenet 
Egyenes siklás 
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  
Hódeszkázás különóra amennyiben a feltételek adottak:  deszkához szoktatás, elesés- felállás, alaptartás, oldalcsúszás, 
 rézsútcsúszás, lendület a hegy felé, forduló alapforma, rézsútsiklás, forduló karcolással 
 



 
Haladó iskola:  
Korcsolyázó lépés és ívlépés 
Párhuzamos hosszú lendület,  

a lendületet előkészítő eljárások, kormányzó tartások kontrollja és aktív mozdulatok,  
élváltás, terhelés alakulása: megtartás, apex, kioldás; 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,  
2. nap Havas sportok egészségtana .   A havas sportok története és jelentősége, Az északi sízés 
3. nap Az alpesi versenyszámok  

A  havas sportok oktatás-módszertana és tematikája  
4. nap Síelés biztosított pályákon kívül, alpesi sítúrázás 
 Hó és lavinaismeret, elsősegélynyújtás 
 A havas sportok környezeti vonatkozásai  
5. nap  Egyéb havas sportok, csúszások a havon, (hódeszkázás)  

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)  

léchez (deszkához) szoktatás, diagonál és korcsolyázó sífutótechnika alapjai; 
alpesi léccel: léchezszoktatás, egyenes siklás, első irányváltoztatások megállásig, 
 hóekeív alapok,  csoportbeosztás; 

3.-4. nap:  az alapiskola tematikájának követése,  
5.-6. nap:  tanultak ismétlése, továbblépés, sebesség  

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 

a megelőző félévben adminisztrációs kötelezettségek vannak: bejelentkezés és az önrész első részleteinek befizetése a 
TVSZ és az aktuális kiírásoknak megfelelően,  
felszereléspróba a táborozást megelőzően azoknak, akik nem saját felszereléssel érkeznek,  
a tömbösített lebonyolítás miatt nincs egyéb félévközi kötelezettség  



A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  kötelező 

Számonkérés formája:  szóbeli vizsga és   Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  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,  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Bejelentkezés a kurzusra az azt megelőző szemeszterben történik 
(előjelentkezés). 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. 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 
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 (hódeszkázás) oktatás, a mozgás fejlesztése, 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  a 2015 és 2019 évi Interski kongresszusok szakmai 
beszámolóival  
 
Dosek-Miltényi (1993): A sízés,  Kékes-kiadó, Budapest (A sízés egészségtana fejezet) 
 
www.skiculture.hu szakmai cikkei  
 
Demeter Antal – Ozsváth Miklós (2016): Síoktatási segédlet tanároknak, síoktatóknak ; 
 Iskolai Síoktatók és Szabadidő-szervezők Egyesülete, 2016  
 

 

  

http://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sportagi-intezet/rekreacio-tanszek/oktatasi-segedanyagok
http://www.skiculture.hu/


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Játékok és testkulturális 
hagyományok 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

2020.11.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék - SPJ 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella 

Oktató neve: Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Gábor Áron 

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 tantárgy célja a Hallgatók játékismeretének bővítése a rekreációban 
használható mozgásos és alternatív játékokkal, azok szabálymódosítási 
lehetőségeivel. A tananyag feldolgozás során kitérünk különböző nemzetek 
játékaira is, ezzel hozzájárulva az ötletes megoldások tárházának bővítéséhez.   
A tantárgy keretein belül a Hallgatók megismerkednek különböző országok, népek 
testkulturális hagyományaival (sportágak, harcművészetek, táncok).  
A tananyag feldolgozás egy része projektmunka keretében valósul meg, amely 
során a szervezési feladatok megoldásán túl a digitális kultúrához alkalmazkodva 
ismereteket szerezhetnek a célszerű internet használatról, a források 
megbízhatóságának feltárásáról, a szerzett információk minőségének 
megítéléséről egyaránt. 
 

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 fizikai és szellemi rekreációs 
tevékenységek rendszerét.  

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

Ismeri a rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  

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

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  

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

Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
módszereit.  

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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

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

 Képes sport, szociokulturális-, turisztikai- 
és rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és 
lebonyolítására.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
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 

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



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. 

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

6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Személyes példamutatásával elősegíti 
környezete sportolással kapcsolatos 
pozitív szemléletmódjának alakítását.  

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

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

 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.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Minden esetben a fair play szellemében 
tevékenykedik, amivel mintát ad teljes 
környezetének.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Rekreációs játékok, mozgásformák. Szabálymódosítási lehetőségek. 
2. Alternatív játékok a rekreációban.  
3. Különböző országok, népek testkultúrájának elméleti háttere. 
4. Testkulturális hagyományok gyakorlati feldolgozása (sportok, harcművészetek, táncok). 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- Az órákon való megjelenés a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint. 
- Az órákon való aktív részvétel. 
- Az oktató által kiosztott részfeladatok értékelhető teljesítése: 
                            1. Dokumentációk (írásos és/vagy képi) 
                            2. Projektmunka 
 
A hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának szabályai:  

- az elmulasztott gyakorlatot csak az oktatóval történt előzetes egyeztetés után más csoport gyakorlatán történő 
aktív részvétellel lehet pótolni. 

  

Óralátogatás: A tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzás mértéke a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzítettek szerint 
fogadható el. 

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) 

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. 
4. A projektmunka végleges dokumentációját legkésőbb a bemutatást 
megelőző napon fel kell tölteni. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, illetve a félévi követelmények teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése 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 
8. Prókai J., Schulteisz N. (2015): Divat- és társastáncok. Pécsi Tudományegyetem. Sporttudomány képzés fejlesztése a 
Dunántúlon 2015. TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0003 
9. R. Szabados T. (2016): Modern harcművészet az iskolai oktatásban. Syllabux Kiadó, Budapest 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Közismereti alapismeretek MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Jogi, sport- és egészségügyi jogi 
alapismeretek 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. november 30. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjogi Tanszék - SJC 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Szekeres Diána 

Oktató neve:  Dr. Szekeres Diána 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

A tantárgy célja:  A Jogi, sport- és egészségügyi jogi alapismeretek tantárgy célja megismertetni a 
hallgatókat a jogi gondolkodás fejlődésével és a normatív szabályozás 
működésével, valamint a sport és az egészségügy helyzetével és szerepével a 
rekreáció szabályozásának környezetén 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. 

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

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

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



működését. folyamatait, ezek felépítését és 
működését.  

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

Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
módszereit.  

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

Rendelkezik a szakterülethez tartozó jogi 
és gazdasági, valamint alapvető 
kommunikációs és tömegkommunikációs 
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 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 ugyanerre a társadalmi, 
egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási 
intézményekben, civil szervezetekben.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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. 

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

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.  

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-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

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

 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 problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) összesen: 38 óra 

TÉMAKÖRÖK (az egyes témakörök feldolgozása több előadást is igényelhet) 
1.Jogi alaptan, bevezetés, a jog fogalma, funkciója. 
2.Jogrendszer, jogágak, Jogszabályok típusai  
4. Jogforrások, jogforrási hierarchia, érvényesség, hatályosság 
5. A jogrendszer felépítése-tagozódása, Jogalkotás-jogalkalmazás-jogszabálykövetés-jogtudat 
7. Alapvető jogintézmények: jogalanyiság, tulajdon, szerződés, felelősség 
8. A magyar jogrendszer alapvető törvényei, az Alaptörvény, mint Magyarország alkotmánya 
9. Államfogalom, államtípusok, államforma, kormányforma, az alkotmányos jogállam kritériumai 
10. A Magyar állam felépítése: köztársasági elnök- kormány, a kormányzati tevékenység alapsajátosságai, a hatalmi ágak 
elkülönítése,- alkotmánybíráskodás, igazságszolgáltatás 
11. Alapvető állampolgári jogok és védelmük, a sport, mint harmadik generációs alapjog 
12. Az európai unió szervei és jogforrásai 
13. kötelmi jog szerződések joga általános rész alapfogalmak 
14. kötelmi jog szerződések joga különös rész egyes releváns szerződések szabályai 
15. A sportjog fogalma, jogrendszeri elhelyezkedése, a magyar sportjogi szabályozás fejlődésmenete 
16. Sportolói jogállás, Sportolói szerződések (sportmagánjogi alapok) 
17. Sportszövetségek jogállása, az állami sportirányítás (sportközjogi alapok) Sport és büntetőjog 
18. Az egészségügyi igazgatás szabályai- egészségügyi jog alapszabályai, Magyar egészségügyi ellátórendszer (alap- és 
szakellátások) A kötelező egészségbiztosítás, Egészségügyi szolgáltatások, Az orvosi tevékenységgyakorlás, Betegjogok 
és kötelezettségek 
19. ZH 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív órai részvétel, önálló szorgalmi feladatok elkészítése (önálló szorgalmi feladat készítés az eredménybe beleszámít) 
, ZH. 



A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 ZH a félévi anyagból, önálló szorgalmi feladat készítés az eredménybe 
beleszámít 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, aktív órai munka; a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Bodzási B.,Grad-Gyenge A., Pázmándi K.(szerk.): Üzleti jog-Gazdasági civiljog, Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft. 
Fejes Péter, Sárközy Tamás, Szekeres Diána, Tóth Nikolett: A MAGYAR SPORT JOGI SZABÁLYOZÁSA, HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft. Budapest, 2019. 
A mindenkor hatályos Egészségügyi Törvény: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről és a releváns ágazati szabályozás 
rendeleti szinten 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Polgári Jog: A jogi személy. (Szerk: Sárközy Tamás). HVG-ORAC , Budapest, 2016. 
Vékás Lajos: A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal. Budapest, Complex. 2013. 
Szekeres Diána: Jogi ismeretek (online), Budapest, Magyarország: Budapesti Gazdasági Főiskola (2014), ISBN: 
9789637159749 
Pázmándi Kinga (szerk): Üzleti jog – az új Polgári Törvénykönyv után. Typotex, 2014.  
Szilágyi Péter: Jogi alaptan. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 
Sárközy Tamás: Magyar Sportjog az új Polgári Törvénykönyv után. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2015. 
Sárközy Tamás: Gazdasági társaságok- Cégtörvény. HVG-ORAC, Budapest, 2014. 
Sáriné Simkó Ágnes: Betegjogok az egészségügyi törvény és a Polgári Törvénykönyv összefüggései alapján. Gazdaság és 
Jog, 2019/6., 7-13. o. 
: Hidvéginé dr. Adorján Lívia - Sáriné dr. Simkó Ágnes: Erkölcsi és jogi dilemmák az egészségügyben, Medicina Kiadó, 
2018 
 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaságtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Kutatásmódszertan – Statisztika I Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021. 08. 10. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Kineziológia Tanszék - KIN 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kopper Bence 

Oktató neve: Dr Kopper Bence, Tóth Kata 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A tudományos kutatás és adatelemzés alapismereteinek elsajátítása.  
A szakdolgozat írásához és a tudományos modellalkotáshoz szükséges készségek 
megalapozása 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi elméleteket, 
gyakorlatokat. 

Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  



 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

E: A tudományos kutatás folyamatának megismerése 
E: A tudományos probléma megfogalmazása,  
E: Kutatási és statisztikai hipotézisek megfogalmazása, vizsgálata, döntések 
E: Tudományos modellalkotás, kísérlettervezés 
E: Szakcikkek szakmai, formai követelményei, tipikus adatelemzések 
E: Adatgyűjtés,- tárolás és –feldolgozás 
E: A tudományos kutatás etikai kérdései 
E: A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 



A 6. és 12. heti zárthelyi dolgozat, vagy a 13. heti zárthelyi dolgozat megírása, valamint a hatályos TVSZ-ben 
meghatározottak szerinti hiányzások. A teljesítés hiánya az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Hatályos TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
Elméleti zárthelyi teszt időpontja 6. és 12. oktatási hét. 
Pót zárthelyi teszt időpontja 13. hét. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A zárthelyi dolgozatok megírása, valamint a hatályos TVSZ-ben 
meghatározottak szerinti hiányzások. A teljesítés hiánya az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Megajánlott jegy szerezhető a 6. és 12. heti zárthelyi dolgozatok legalább 
közepes jegyre történő megírásával, vagy a 13. heti zárthelyi dolgozat 
legalább közepes jegyre történő megírásával. 
Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Tantárgy oktatója által feltöltött E-learning tananyag 
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 http://www.linkgroup.hu/docs/Kutatas-kozles-termtud.pdf 
Dr. Fábián Gergely: Alkalmazott kutatás módszertan. 2014. 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_alkalmazott_magyar/adatok.html 
Fábián Gyula, Zsidegh Miklós (1998): A testnevelési és sporttudományos kutatások módszertana Magyar Testnevelési 
Egyetem, Budapest 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

http://www.linkgroup.hu/docs/Kutatas-kozles-termtud.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_alkalmazott_magyar/adatok.html


 Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson, Stephen J. Silverman (2015). Research methods in physical activity. Human Kinetics, 
Champaign, Illinois, USA. 
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A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint _BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Rekreációs edzéselmélet  Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021.05.01. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  Jelöljön meg egy szakot.BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

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: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy legfőbb célja, hogy a rekreációs sporttevékenység különböző 
minőségben és életkori szakaszhoz kötött színterein, különböző nemű 
személyekre értelmezett módon az edzéselmélet ismereteinek integráló 
felhasználásával, tudományosan megalapozott nevelési-, oktatási-, 
edzésfolyamat-foglalkozás vezetésére. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a megállapítására 
alkalmas legújabb műszereket, 
módszereket és eljárásokat. 

Ismeri az életminőség, az életmód és a 
rekreáció-kutatások legfontosabb 
területeit, elméleti kereteit, módszereit 
és eredményeit, valamint a hazai és a 
nemzetközi innováció főbb trendjeit.  



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

 Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés 
specialitásait, megérti az 
egészségmagatartást és a szabadidős 
viselkedést befolyásoló biológiai, 
lélektani, társadalmi és környezeti 
tényezők szerepét és komplex 
hatásmechanizmusát. 

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

 Felismeri a civilizációs ártalmakból, 
életmódhibákból adódó, 
egészségkárosító tényezőket, azok 
következményeit, és megnevezi az 
optimális korrekciós megoldásokat. 

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

 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) 

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

 Képes feltárni az életviteli hibákat, 
egyénre és közösségre szabott 
egészségmegőrző, prevenciós 
programokat dolgoz ki és irányít, továbbá 
rekreációs és életmódkultúra javítását 
célzó kutatásokban vesz részt. 

 7-Alkalmas az erőforrások felkutatására, 
bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a 
tágabb szakmai környezetében. 

 Képes a munkakörét érintő új 
módszerek, ismeretek szakszerű 
értékelésére és eredményes 
alkalmazására, felismeri szaktudása 
multidiszciplináris jellegét, azonosítja 
szakmai fejlődésének lehetséges irányait. 

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

 Képes az egészségtudatos szemléletmód 
és cselekvési kultúra kialakítására. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 
helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak megfelelő 
adat- és információ-felvételi, elemző és 
kiértékelési módszereket. 

 Képes egy adott célcsoport 
sajátosságaihoz igazodó, életminőség-
javító, közösségépítő és rekreációs 
programok megszervezésére és 
lebonyolítására. 

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

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

 Hiteles, mintaértékű életmódot folytat, 
az egészséges és rekreatív életvitelre 
ösztönző szemléletmóddal rendelkezik, 
melyeket törekszik másoknak is átadni. 



 7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó 
csoportok vagy szervezetek vezetésére 
törekszik a testkulturális területen belül. 

 Vállalja szakmai identitását, betartja a 
munkakörét érintő jogszabályokat és 
etikai normákat, szükség esetén 
hozzájárul azok fejlesztéséhez. 

 7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Elfogadja a rekreáció társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségeit, az egyéni 
és környezeti adottságokat, azok pozitív 
befolyásolására, megalapozott 
döntéshozatalra és hatékony 
problémamegoldásra törekszik. 

 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 
élethosszig tartó, valamint az élet 
egészére kiterjedő tanulásra való törekvés 
személyiségjegyévé vált. 

 Vállalja szakmai elkötelezettségét, 
mellyel megalapozza hivatástudatát. 

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

 7-A jövő nemzedékek érdekében 
felelősségének tudatában fejleszti a vele 
kapcsolatba kerülők személyiségét és 
terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 
aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 
fontosságát. 

Önállóan irányítja a fitness és wellness 
létesítmények, művelődési és közösségi 
házak, önkormányzatok, vállalatok 
egészségfejlesztő és rekreációs 
tevékenységét.  

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

 Önállón dönt a munkakörét érintő 
kérdésekben és maximális felelősséget 
vállal munkája következményeiért, képes 
az önellenőrzésre, értékeli annak 
eredményességet és javítja hibáit. 

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

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

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 
mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 Kompetenciahatárainak biztos 
ismeretében felismeri a speciális 
szakemberhez (orvos, dietetikus, 
gyógytornász, pszichológus stb.) fordulás 
szükségességet. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A rekreáció edzéselmélet tudományrendszeri értelmezése, viszonya az általános edzéselmélettel. Az élsport és a 
rekreációs tevékenység jellemzése és különbözőségük. 

 Rekreációs stratégia-taktika az alkalmazott és működő validált modellek. 

 A működő, együttműködő csoport-csapat kialakításának, edzésének feltételei, lehetőségei a terhelési 
összetevők olvasatában. 

 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. Menstruáció és sportolási 



ajánlások. A menarche-életkor és a szekuláris trend kapcsolata. 

 A felnőttkor és az időskor 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. 

 Fitnesz és funkcionális erőfejlesztés alapjai. 

 Fitnesz és funkcionális erőfejlesztés az edzéstervezés oldaláról megközelítve. Funkció-alapú edzéstervezés. I. 

 Funkció-alapú edzéstervezés minden korosztálynál. II. 

 A sporttudomány rekreáció-alapú megközelítése, azaz a kutatási határterületek alapjai. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Ellenőrző írásbeli zárhelyik, tesztek. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 • Kötelező óralátogatás az érvényes felsőoktatási törvényi szabályozás, 
illetve TF TVSZ alapján. 
• Az oktató által kijelölt szakirodalmak, szakcikkek nyomon követése. 
• Szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 
• Az órákon való aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

• Kötelező óralátogatás az érvényes felsőoktatási törvényi szabályozás, 
illetve TF-TVSZ alapján. Szövetségi, válogatott igazolással maximum 50 %. 
• A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik.  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Rekreáció elmélet és módszertan II. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021.06.28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: Rekreáció elmélet és módszertan I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

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 
rekreációjában. 

 

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 rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  

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

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  

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

Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
módszereit.  

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

Ismeri a rekreáció szervezéshez és a 
programok levezetéséhez szükséges 
alapvető sporttudományi, 
szervezéstudományi ismereteket 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

 6-Felismeri a szakterületi 
alapproblémákat, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
adatfelvételi és elemző módszereket. 

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 



Képes a konfliktuskezelési módszerek 
közötti választásra, a hatékony 
kommunikációs módszer megválasztására. 

utánkövetés biztosítására.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
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. 

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

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-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is terjeszti.  

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

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

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

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

 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.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Janus arcú civilizációs fejlődés és hatása az életmódra, várható élettartam, várható egészség 
2. Rekreáció és a minőségi élet, boldogság, tökéletes közérzet, totális élmény 
3. Flow a rekreációban 
4. Napjaink kihívásai, a jövő válaszai 
5. Ülő életmód elleni rekreációs lehetőségek 
6. Stressz és stresszelmélet 
7. Stresszoldó és relaxációs technikák,   
8. Rekreációs szakember képzés lehetőségei 
9. A szabadidősport hazai szervezeti felépítése 
10. A szabadidősport nemzetközi szervezetei 
11.  Motiváció  a rekreációban 



12. A rekreáció színterei 
13. Összefoglalás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ szabályzata szerint  

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 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 tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 A félév írásbeli kollokviummal zárul.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 



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

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

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

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

 Földesiné, Sz. Gyöngyi - Gál, Andrea – Dóczi Tamás (2008): Társadalmi riport a sportról, ÖM Sport 

Szakállamtitkárság, MSTT, Budapest 

 Selye, János (1976): Stressz, distressz nélkül, Akadémiai Kiadó, Budapest 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakmai gyakorlat MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Szakmai gyakorlat III. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021. 06. 30. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve: Grandpierre Judit, Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

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 hallgató összefüggő gyakorlat keretein belül megismerje a különböző 
intézmények, szervezetek (non- és for-pofit) munkafolyamatait, betekintést 
nyerjen szervezeti felépítésbe, különböző rendszerekbe a rekreációval 
kapcsolatos egyesületek, vállalkozások, állami szervezetek közreműködésével. 

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

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás Rendelkezik az emberi magatartás 



társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális készségekkel, 
valamint pedagógiai ismeretekkel.  

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

 

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
tevékenységek ellátására.  

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

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 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. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-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 
életminőségének javítására fordítja.  

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

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) 



 
3. alkalom konzultáció- félév követelményeinek ismertetése 
 
1 hét összefüggő gyakorlat teljesítése, a hallgató által- intézmény által választott/ajánlott helyszínen (a Tanszék 
jóváhagyása szükséges minden esetben, befogadó nyilatkozat!). 

 
e. 3 rendezvény látogatása nézőként (hospitálás) 
f. 3 rendezvény látogatása segítőként (önkéntesség, versenybíró, animátor, stb.)  
 
1. alkalom konzultáció - az elkészített dokumentumok, a teljesítést igazoló dokumentumok beadása 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 2 alkalom konzultáció 

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 

projektdosszié megírása az ismertetett szempontok alapján 
befogadó nyilatkozat beadása 
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, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 
A leadott dokumentumok elkészítésének minősége, a lelátogatott 
rendezvények száma alapján kerül megállapításra.  
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 



 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Táplálkozás, sporttáplálkozás Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. november.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  Dr. Szmodis Márta 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

A tantárgy célja:   
 A hallgató rendelkezzen a tudományterület elméleti és gyakorlatban 
hasznosítható alapjaival. A korszerű ismeretek áttekintésével a tantárgy járuljon 
hozzá a rekreáció-életmód szakember általános természettudományos 
műveltségéhez és az egészséges életmódra neveléshez. 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  



 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az egészséges táplálkozás alapelvei 
2. Az emésztőszervrendszer felépítése, működése és az életmóddal összefüggő betegségei I. 
3. A táplálkozás mennyiségi kérdései, mennyi energia szükséges a különböző típusú fizikai aktivitásokhoz 
4. Kalorikus homeosztázis, szabályozás, gyakori problémák 
5. Kalorigén tápanyagok. A fehérjék szerepe az egészséges táplálkozásban. 
6. A szénhidrátok szerepe az egészséges táplálkozásban. 
7. Lipidek szerepe a táplálkozásban. 
8. Mikrotápanyagok szerepe a táplálkozásban. Vitaminok. 
9. Ásványi anyagok és a folyadékfogyasztás alapelvei 
10. A táplálékfelvétel szabályozása. 
11. A tápláltsági állapot monitorozása. Táplálkozási rendellenességek felismerése, beavatkozási lehetőségek. 
12. Divatos diéták, téveszmék. 
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: TVSZ 

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Az órákon való aktív részvétel, az ajánlott irodalom, valamint az egyéni 
feladatok önálló, esetenként írásban történő feldolgozása, az aláírás 
megszerzése, vizsga: a tananyag részletes tudása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, ZH legalább 60%-os eredménnyel történő megírása; a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Az egyes előadások anyaga 
Táplálkozástan: e-learning tananyag 
Rigó János (2008): Korszerű piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz. Medicina, Budapest 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Rigó János (2007): Dietetika. Medicina, Budapest 
Tanulmányok, cikkek a hazai és a nemzetközi szakirodalomban 

 

  



5. félév 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 

Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Életmód tanácsadás elmélet Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit 

. 

Készítés 

dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Uvacsek Martina 

Oktató neve:  Dr. Farkas Anna, Dr. Szmodis Márta, Szakszon Flóra 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 

féléve: 

  5. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az életmód tanácsadáshoz szükséges elméleti háttér elsajátítása, a testalkat és 

testösszetétel valamint az életkoroknak megfelelő élettani jellemzők 

megismerése, továbbá az átlagnépességnek javasolt egészséges táplálkozási 

irányelvek elsajátítása. 



 

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 életkorhoz, a nemhez és az 

egészségi állapothoz igazított rendszeres 

fizikai aktivitás emberi szervezetre 

gyakorolt, tudományosan bizonyított 

hatásait.  

 6- Megfelelő ismerettel rendelkezik az 

egészséges táplálkozás (él)sportban és 

bármely életkorban használt speciális 

kritériumairól. 

Ismeri az egészséges emberi szervezet 

alapvető testi, lelki működését és a 

helytelen életmódból fakadó 

egészségkárosító tényezőket.  

 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 minden korosztály számára 

egészségmegőrző és sportfoglalkozások 

(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 

és szervezésére.  

 6-Képes az emberek mozgáskultúrájának, 

speciális állóképességének, 

terhelhetőségének, erőnlétének a 

fejlesztésére, megőrzésére, a 

mozgásszervi és keringési 

rendellenességek megelőzésére, illetve 

rehabilitációjára. 

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 

életmódprogramok önálló tervezésére, 

kidolgozására és gyakorlati 

megvalósítására, valamint a szükséges 

utánkövetés biztosítására.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 

egészséges életmódot és életminőséget, 

valamint rendelkezik az egészségtudatos 

ember szemléletével; nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti az egészség- és életmód 

kultúrát megalapozó és fejlesztő 

rekreációt, illetve életminőséget.  



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.  

Válasszon az alábbiak közül.  Igényes munkavégzésével hozzájárul a 

testkultúra, a rekreációs és 

egészségkultúra színvonalának 

emeléséhez.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezetében. 

 A sport- és az egészségkultúra, valamint 

az életminőség fejlesztése terén szerzett 

magas szintű tudását az emberek 

életminőségének javítására fordítja.  

 6-Tudatosan képviseli azon módszereket, 

amelyekkel szakterületén dolgozik, és 

elfogadja más tudományágak módszertani 

sajátosságait. 

Elkötelezett és igényes munkavégzésével 

hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és 

az egészségkultúra színvonalának 

emeléséhez.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Humánbiológiai blokk: 

1. Bevezetés, a humánbiológiai helye s tudományok rendszerében. Alapvető testméretek, mérőeszközök 

és alkalmazásuk. 

2. Az életkor – naptári, biológiai életkor. Korbecslő eljárások. A biológiai kor jelentősége a 

sportmozgásokban. 

3. A szekuláris trend - fogalma, bizonyítékai, tényezői. 

4. Az emberi testalkat. az alkat jellemzésére szolgáló eljárások. A testalkat változásai –életkor, 

edzéshatások függvényében. 

5. A testösszetétel. A testösszetétel jellemzésére szolgáló módszerek. Összefüggések a testalkat és a 

testösszetétel között, életkori változások, sportági jellemzők. 

Életszakaszok blokk: A szervrendszerek életkorfüggő működési változásai 

1. A mozgatórendszer. 

2. A szív- vérkeringési rendszer. 

3. Szabályozó mechanizmusok. 

4. Az aerob teljesítőképesség és működési háttere, tesztjei. 



5. Az anaerob teljesítőképesség és működési háttere, tesztjei. 

Egészséges táplálkozás blokk: 

1-2. Az egészséges táplálkozás összetevői, a hazai táplálkozási ajánlások, életkorfüggő kívánalmak - elméleti 

háttér. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése a TVSz-ben meghatározott mértékű órai részvétel alapján, az órákon való aktív 

részvétel.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  A TVSz-ben meghatározottak szerint 

Számonkérés formája: írásbeli   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 ellenőrző dolgozatok, beadandók határidőre történő teljesítése 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a TVSz vonatkozó szabályai alapján, 

a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 

után 

Az önhibán kívüli hiányzás esetében: Az órai részvétel pótlása 

legfeljebb az előre megbeszélt rend szerint. utólagos pótlásra 

nincs lehetőség. 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 



 Az egyes előadások anyaga 

Mészáros János (szerk.) (1990): A gyermeksport biológiai alapjai. Sport, Budapest. 

Bodzsár Éva (1999): Humánbiológia. Fejlődés: Növekedés és érés. Eötvös Kiadó, Budapest. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Mészáros János, Zsidegh Miklós, Mészáros Zsófia (2011): Életkor, testalkat, testösszetétel. Semmelweis Kiadó, 

Budapest 

Rowland, Thomas. W. (1996): Developmental exercise phyisology. Human Kinetics, Champaign, Illinois. 

Rowland, Thomas. W. (2005): Children’s exercise physiology. Human Kinetics, Champaign, Illinois. 

Robert M. Malina, Claude Bouchard, Oded. Bar-Or (2004) Growth, Maturation and Physical Activity. Human 

Kinetics 

magyar és angol nyelvű cikkek, folyóiratok 

 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Közismereti alapismeretek MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  EU-alapismeretek és sport Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. november 24. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Farkas Péter 

Oktató neve:  Dr. Farkas Péter 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy 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. 

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

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

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



működését. folyamatait, ezek felépítését és 
működését.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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 vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 ZH a félévi anyagból 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a 
feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

• Farkas Péter (szerk.) (2013): EU és sport, oktatási segédanyag, LLP Jean Monnet Module 
• www.europa.eu 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Farkas P.(2009): Út a Fehér könyvig, Kalokagathia 2009. 2-3. sz. 

 Farkas P. – Bardócz-Bencsik M. (2009): Európai Sport a lisszaboni szerződés ratifikálása idején, Kalokagathia 
2009. 2-3. sz. 

 

 



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Kutatásmódszertan – Statisztika II. 
(Rekreációs kutatások) 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.26 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sporttudományi és Diagnosztikai Laboratórium - SDL 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Petridis Leonidas 

Oktató neve: Dr. Petridis Leonidas, Tóth Kata, Dr. Dóczi Tamás (további oktatók egyeztetés 
szerint) 

Előtanulmányi feltételek: Bevezetés a tudományos kutatásba 

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 „Rekreációs Kutatásmódszertan” tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a 
kvalitatív és kvantitatív kutatások módszertanát, azok alkalmazásuk lehetőségét a 
rekreációban és a szabadidősportban. Továbbá, felkészíteni a hallgatókat arra, 
hogy képesek legyenek érdeklődésüknek megfelelően önálló kutatások 
tervezésére, kutatási kérdések megfogalmazására, a kutatások megszervezésére, 
elvégzésére, és a kutatási eredmények feldolgozására.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi elméleteket, 
gyakorlatokat. 

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



 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.  

 Válasszon az alábbiak közül. Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 7-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására és egészségfejlesztő, 
rehabilitációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására, az adekvát 
eljárást felvázolja. 

 Hatékonyan alkalmazza a szakterületén 
használatos korszerű informatikai 
rendszereket, eszközöket.  

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

 Képes a fittségi és wellness 
tevékenységek szervezésére, 
koordinálására, illetve gyakorlati 
megvalósításukban való aktív 
részvételre.  

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

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

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

6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 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. 

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális Elkötelezett és igényes munkavégzésével 



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

hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és 
az egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez.  

 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. 

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A félév tartalmának és a tantárgy követelményeinek ismertetése. A kutatásmódszertan helye és szerepe a 
rekreációban és a szabadidősportban. Alapfogalmak.  

2. A szakirodalom áttekintésének módja, jelentősége. Kutatási kérdések és hipotézis megfogalmazása. Kutatásetikai 
engedélyeztetés. Tájékoztató és beleegyező nyilatkozatok. 

3. A kvalitatív kutatások módszertana a rekreációban. Mintavételezés, adatgyűjtés, esettanulmány, interjú.  
4. Kvalitatív adatok feldolgozása, kódolás, eredmények interpretálása. 
5. A kvantitatív kutatások módszertana, jelentősége és alkalmazásai a rekreációban és a szabadidősportban.  
6. Célpopuláció meghatározása, mintavételezés módszertana és szempontjai, reprezentativitás.  
7. Adatgyűjtés, kérdőíves módszerek 
8. Adatok feldolgozása, rendezése, kódolás. Folytonos és diszkrét változók, alapstatisztikai eljárások, leíró statisztika, 

középértékek, szórás.  
9. Összehasonlító elemzések (t-próbák, ANOVA),  
10. Összefüggések vizsgálata, lineáris regresszió.  
11. Összefoglalás, kérdések megbeszélése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Három rövid teszt a 4., a 8. és a 12. héten 
Beadandó dolgozat elkészítése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 



Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A három rövid tesztek átlag eredménye (20%) 
Beadandó dolgozat (30%) 
Félév végén zárthelyi dolgozat (50%) 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatási követelmények teljesítése (az igazolatlan hiányzások 
mértéke nem haladhatja meg a féléves óraszám 20%-át, valamint az 
igazolt és igazolatlan hiányzások együtt a féléves óraszám 33%-át).  
Beadandó dolgozat elkészítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Fábián Gyula, Zsidegh Miklós (1998): A Testnevelési és sporttudományos kutatások módszertana. Magyar Testnevelési 
Egyetem, Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson (1996): Research Methods in Physical Activity. Human Kinetics, USA. 

 

  



 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaságtudomány MKKR 

Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Létesítmény üzemeltetés és HR a 

rekreációban 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2020.11.20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Resperger Viktória 

Oktató neve:  Dr. Resperger Viktória és Dolnegó Bálint 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 

féléve: 

  5. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók ismerjék meg a létesítmény üzemeltetés és a humánerőforrás 

menedzsment alapvető feladatait.  

 



MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 

gazdasági, vezetéselméleti, 

szervezéstudományi elméleteket, 

gyakorlatokat. 

Ismeri és érti az emberi erőforrások 

alkalmazásához szükséges gazdasági, 

szervezéstudományi, pedagógiai, 

pszichológiai, szociológiai 

törvényszerűségeket.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 

sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 

rekreációs központoknál, 

rendezvényszervezéssel foglalkozó 

szervezeteknél szervezői és vezetői 

feladatok ellátására. 

 Képes a szakterületi erőforrások 

felkutatására, bevonására és az azokkal 

történő gazdálkodásra.  

 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. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 

sportszakmai munkavégzés mellett.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 

terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 

meglévő szakmai források, ajánlások, 

evidenciák alapján. 

 Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és sport, 

rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  



 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A létesítményüzemeltetés fogalma, kialakulása és története 

A létesítmények életciklusa 

Outsourcing  

Benchmarking a Létesítményüzemeltetésben 

Energiakímélő megoldások a létesítményekben  

A létesítményüzemeltető szakember feladatai és felelőssége a létesítmény üzemeltetésében 

Az emberi erőforrás elméleti alapjai és környezeti tényezői 

Emberi erőforrás szerepek, tevékenységi területek és szervezeti keretek 

Munkakörtervezés, -elemzés és –értékelés 

Emberi erőforrás tervezés - Toborzás és kiválasztás 

A beillesztés módszerei, on-boarding 

Teljesítményértékelés - képzés és fejlesztés fontossága a szervezet életében. 

Motiválás és javadalmazás 

 

 

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: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 



Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

  

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Sterbenz Tamás és Géczi Gábor (2016): Sportmenedzsment. TE, Budapest  

Matiscsákné Lizák Marianna (2012): Emberi erőforrás gazdálkodás. Complex Kiadó, Budapest 

Karoliny Mártonné és Poór József (2013): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Wolters Kluiwer Kft., Budapest 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Hajnal István (2007): Az ingatlankezelés és a létesítménygazdálkodás alapjai. BME Mérnöktovábbképző Intézet, 

Budapest 

Bokor Attila, Csillag Sára és Szőts-Kovács Klaudia (2009): Emberi erőforrás menedzsment. Lexika Kiadó, Székesfehérvár 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaságtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Marketing a rekreációban Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021.06.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Széles József 

Oktató neve:  Széles József 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése az iparágban alapvető marketing fogalmakkal és 
eszközökkel. Ismerjék a sporttermékek és a sportszolgáltatások piacának 
befolyásolási módszereit és ehhez kapcsolódva megismerjék a témához 
kapcsolódó alapvető funkcionális menedzseri feladatokat. Az oktatás központi 
célja, hogy a hallgatók képesek legyenek felismerni az alkalmazási helyzeteket a 
sportpiaci 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.  



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

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

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

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

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 6-Együttműködést kezdeményez a 
testkulturális területen működő 
szervezetekkel. 

Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  



 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A marketing alapfogalmai. A stratégiai és taktikai marketing jellemzői.  
A stratégia marketing eszközei. Szegmentálás, célcsoportképzés – esettanulmány megoldások 
Piackutatási módszerek kisvállalkozásoknak (kérdőív-készítés – gyakorlat).  
Interjú – guide készítés.  
Környezeti elemzések – esettanulmány megoldások 
A szolgáltatások marketing-mix (7P, 7C) – esettanulmány megoldások 
Vállalatalapítástól az érett nagyvállalati marketingig (marketinggel szembeni elvárások, megközelítés, eszközök) 
Kisvállalati marketing – esettanulmány megoldások. Fókuszban az elosztási csatorna. 
Kisvállalati marketing – esettanulmány megoldások. Fókuszban a termék és az árazás.  
Kisvállalati marketing – esettanulmány megoldások. Fókuszban a marketing kommunikáció. 
Alternatív marketing-kommunikáció megoldások (guerilla és ambush marketing). 
Komplex esettanulmányok a sportszolgáltatások köréből.  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Esettanulmányik megoldása.  
ZH sikeres (61%+) megoldása.  

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 sikeres megoldása.  
Csoportos esettanulmány megoldása.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás az SZVSZ szerint.  
Aktív szereplés az órákon.  
ZH teljesítése.  



A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli és írásbeli vizsga.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, 2014 
Rekettye Gábor: Marketing a kisvállalatoknak, Akadémiai Kiadó, 2012 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Mozgásterápia Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Bosnyák Edit 

Oktató neve: Dr. Bosnyák Edit 

Előtanulmányi feltételek: Élettan II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  Meghatározni a mozgás helyét, szerepét és súlyát az egészség megteremtésében. 
A mindennapi életben leggyakrabban megtalálható mozgatórendszeri és 
belgyógyászati elváltozások alapján megcélozható mozgásos cselekvések, terápiás 
megoldások elsajátítása. Az életmód szakemberek által elérhető célközönségre 
jellemző mozgásos irányzatok, alapelvek megismerése. Az egészségmegőrzés, 
prehabilitáció, rehabilitáció témakörben gyakorlati jártasság kialakítása. 

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 életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  



 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 rehab. 
folyamatait. 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes egészségmegőrzést, rehabilitációt 
szolgáló intézményekben rekreációs 
aktivitási programok tervezésére, 
foglalkozások megszervezésére és 
levezetésére.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Törekszik az élethosszig tartó és az élet 
egészére kiterjedő tanulásra.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 



1. A mozgásterápia fogalma, a kondicionális és koordinációs képességfejlesztés a terápiában. (e-learning) 
2. Tesztelési lehetőségek, mozgásos asszimetriák felismerése, mobilizációs problémák felfedezése. (e-learning) 
3. A fasciaterápia jelentősége, gerincmobilizálás. 
4. A felső- és az alsóvégtagi mobilizálás. 
5.  A helyes és helytelen testtartás, a gerincdeformitások kialakulásának veszélyei, megelőzésük és 

mozgásterápiájuk, életmódbeli kérdések. Gerinctorna. (részben e-learning) 
6. A csípő és az alsó végtagi problémák kialakulása, kockázatuk csökkentése és mozgásterápiája. Akut és krónikus 

sérülések rehabilitációjának állomásai, ellenőrzési lehetőségek. (részben e-learning) 
7. A talpboltozatsüllyedés kialakulása és mozgásos terápiája. (részben e-learning) 
8.  A szív- és keringési problémák megismerése, a terhelhetőségi fokozatok és terápiás eszközök elsajátítása. 

(részben e-learning) 
9.  Az anyagcsere-megbetegedések mozgásos terápiája. (részben e-learning) 
10. Légzőszervi megbetegedések általános terápiája, a légzés jelentősége, légzéstechnikák megismerése.  (részben 

e-learning) 
11. Stresszkezelés a mozgás által, relaxációs eljárások. 
12.  Mozgás és az öregedés - „egészséges öregedés”. A fizikai aktivitás sajátosságai időskorban, korlátozó tényezők 

és javasolt fejlesztési pontok 
13.  Vizsgálati módszerek, eljárások megismerése, melyek alkalmasak az egészségi állapot és az élettani 

teljesítmény meghatározására, ellenőrzésére. Az életmód tanácsadás sajátos területeihez a megfelelő módszer 
kiválasztásának készségszintre emelése. 

(nincs e-learning) 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való megjelenés a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint, aktív részvétel az órákon, az aláírás 
megszerzése. 

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

A másik feltétel a házi dolgozat elkészítése. 

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

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzás mértéke 
nappali munkarendben az órák maximum 20%-a (összesen két 
gyakorlatról lehet hiányozni). 

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 félévközi követelmények határidőre történő teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

- Óralátogatás, illetve a félévi követelmények teljesítése. 
- A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 



A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati bemutatás és beadandó készítése, értékelés ötfokozatú 
érdemjeggyel. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Michael Boyle (2014): Funkcionális edzés mesterfokon, JAFFA KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT., Budapest 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  Gray Cook(2010): Movement. On Target Publications, USA 

 Dr. Emily Splichal (2019): Mezítlábas edzés - Okosan lépj, tovább élsz! JAFFA KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT., Budapest 

 Gárdos Magda, dr. Mónus András (2006):  Gyógytestnevelés  Budapest 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Spottudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Rekreáció elmélet és módszertan III. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021.06.28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: Rekreáció elmélet és módszertan II. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

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 
rekreációjában. 

 

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 rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  

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

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  

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

Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
módszereit.  

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

Ismeri a rekreáció szervezéshez és a 
programok levezetéséhez szükséges 
alapvető sporttudományi, 
szervezéstudományi ismereteket 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

 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 rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
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. 

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

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-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is terjeszti.  

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

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

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

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

 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.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Életkorok rekreációja, korosztályok meghatározása 

2. Áldott állapot, újszülött és csecsemőkor (jellemzők, hazai statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 

3. Korai és kisgyermekkor (jellemzők, hazai statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 

4. Gyermekkor, serdülőkor (jellemzők, hazai statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 

5. Ifjúkor (jellemzők, hazai statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 

6. Felnőtt kor (jellemzők, hazai statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 

7. Felnőtt kor (jellemzők, hazai statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 

8. Harmadik életkor (jellemzők, hazai statisztikák, javallat, ellenjavallat, tipikus hibák) 

9. Speciális igényű csoportok rekreációja és deviáns rekreációs tevékenységek 

10. Összefoglalás 

 



 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ szabályzata szerint  

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 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 tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 A félév szóbeli kollokviummal zárul.  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Rekreációs eseményszervezés Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021. 05.17. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Irmai István 

Oktató neve:  Dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: Sportrendezvényszervezés alapjai 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

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, 
rugalmassága, formálhatósága) 

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

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének módszereit 
és technikáit.  



 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi elméleteket, 
gyakorlatokat. 

Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre gyakorolt, 
tudományosan bizonyított hatásait.  

 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.  

 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére és 
szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív turisztikai 
programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

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

 Képes sport, szociokulturális-, turisztikai- és 
rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és 
lebonyolítására.  

 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 rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati megvalósítására, 
valamint a szükséges utánkövetés 
biztosítására.  

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

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

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

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

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális és 
informális közegben is 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-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 

 Szociális, pedagógiai és szakterületi 
ismeretei révén eredményesen alakíthatja az 



jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

általa foglalkoztatottak egészségszemléletét.  

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 életminőségének 
javítására fordítja.  

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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 
  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 

 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. ) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A TVSZ -ben leírtaknak megfelelően 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

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 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a hiányzás megengedett mértéke a TVSZ szerint. 

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 
 
Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervezési Kalauz (2005, Atheneum 2000 Kiadó, Budapest) 
 
https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/sportesemenyek-szervezese_5551e37e308fb.pdf 

 

  



 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 

Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sport-és egészségturizmus  Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2020.11.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Karády-Protzner Anna 

Oktató neve:  Nagy Kinga Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: Turizmus alapjai 

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 hallgatók átfogó képet kapnak a hazai és a nemzetközi sport-és 

egészségturizmus jelenlegi helyzetéről, változásairól, legfontosabb 

turisztikai termékeiről.  

- Megismerik a sport-és egészségturisztikai piac főbb területeit, azok 

működését. A turizmus iparág különböző akcióterületeiről történő 

ismeretek elsajátítása hozzásegítheti 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 és 

az egészséges életmódszakértői szerepkörhöz kötődő idegenforgalom mely 

területe jelenthet számukra vonzó elhelyezkedési lehetőséget. 

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. 

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek működését.  

 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, szociológiai 

törvényszerűségeket.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 

szabályozási környezetével, a szabályozás 

folyamatával. 

Tisztában van a sport és a rekreáció 

szabályozási környezetével, a szabályozás 

folyamatával.  

 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-Képes a sportszervezeteknél, 

sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 

rekreációs központoknál, 

rendezvényszervezéssel foglalkozó 

szervezeteknél szervezői és vezetői 

feladatok ellátására. 

 Képes sportrendezvények, aktív 

turisztikai programok, egészségturisztikai 

szolgáltatások, táborok, túrák önálló 

tervezésére, megszervezésére és azok 

levezetésére.  

 6-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 

rekreációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az egészség- és életmódkultúra 

feltételeinek felmérésére, valamint az 

egészségtudatos életmód tervezésére, az 

egészségfejlesztésre, a rekreációs és 

mentálhigiénés kultúra kialakítására, 

feltételeinek megteremtésére és 

korrekciójára a családokban  

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 

együttműködésre és a kommunikációra 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 

problémákat lehetőség szerint másokkal, 



vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

magyar és idegen nyelven. más szervezetekkel együttműködve oldja 

meg.  

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 életmód 

kultúrát megalapozó és fejlesztő 

rekreációt, illetve életminőséget.  

6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 

írásbeli kommunikációja az általa beszélt 

nyelveken közérthető legyen. 

 Nyitott szakmája átfogó 

gondolkodásmódjának és gyakorlati 

működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására.  

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.  

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 6-Együttműködést kezdeményez a 

testkulturális területen működő 

szervezetekkel. 

 Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és sport, 

rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-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-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. 

 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 sport-és egészségturizmus felértékelődése a turizmus iparágon belül. 

2. A sportturizmus definiálása, jellemzői, területei, formái. A sportturizmus modellje és elemeinek jellemzése, 

természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális környezet. Az utazás és a sporttevékenység hatásai. 

3. A rendezvény-és a nosztalgiaturizmus hazai és nemzetközi trendjei. A rendezvényturizmus hatásai. 



4. Aktív-és ökoturisztikai termékek itthon (bakancsos turisztika, kajak-kenu vízitúrák, vitorlázás, lovasturizmus, 

kerékpárturizmus, téli sportok, vadász, halász, golf, futóturizmus, kaland-és extrémsportok). 

5. Túravezetés (aktív turizmus szakágai) - itthoni szabályozási környezete (Magyar Természetjárók Szövetsége).  

6. Nemzetközi kaland-, aktív-és ökoturisztikai trendek és desztinációk a világban. 

7. Utazásszervezés-és közvetítés (utazási irodák) a sportturizmusban. 

8. Üzleti modellek, vállalkozási formák, egyesületek működése az aktív sportturizmusban (fontos jogszabályok). 

9. A sportturizmus hatásai. Fenntartható fejlődés és sportturizmus. 

10.  Az egészségturizmus definiálása, jellemzői, területei, formái.  

11.  Az életmódprogramok szerepe az egészségturizmusban. 

12.  Nemzetközi egészségturisztikai trendek. 

13.  Magyarország egészségturizmusának világpiaci pozíciója. 

14.  Az wellness turizmus hazai szolgáltatásai. 

15.  Medical wellness szállodák itthon, az életmód szakember akcióterületei. 

16.  Terápiás gyógyturizmus – gyógytényezők itthon. 

17.  Orvosi (medical) turizmus itthon. 

18.  Innovatív szolgáltatások az egészségturizmusban.  

19. Turisztikai animáció (szállodai és rendezvény) megjelenése a sport és az egészségturizmus gyakorlatában. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, aláírás megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: nappali munkarendben: max. 20%, levelező 

munkarendben: max. 25% vagy nappali munkarendben: 

min. 80%-os részvétel kötelező, levelező munkarendben: 

min. 75%-os részvétel kötelező) 

Számonkérés formája:  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, 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 (max. 20% hiányzás); órai és otthoni gyakorlati feladatok 

elkészítése, projektfeladat elkészítése és bemutatása 4 fős csoportokban, 

órán; ZH dolgozatok legalább 60 %-os eredménnyel való 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): 

30%  1. zárthelyi dolgozat sportturizmus témában 

(legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása a félév közben).  

 

30%  2. zárthelyi dolgozat egészségturizmus témában 

(legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása a félév közben).  

 

40% kiscsoportos projektfeladat eredménye (a kijelölt időpontban 4 fős 

csoportokban esettanulmány bemutatása prezentáció és video 

formájában. Téma: egy, az oktató által jóváhagyott sport- vagy 

egészségturisztikai szervezet / létesítmény piaci környezetének 

bemutatása, esettanulmány készítése az oktató által megadott 

szempontok szerint.) 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

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

Kar, Pécs  

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

Nagy Kinga: Sportturizmus alapjai I. Oktatási segédanyag. Testnevelési Egyetem, EFOP-5.2.5-18-2018-00012   

Puczkó László, Melanie Smith (2008) Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika. Akadémiai Kiadó 

Turizmus Bulletin – tudományos folyóirat – kijelölt cikkei.  https://mtu.gov.hu/cikkek/turizmus-bulletin (Utolsó letöltés: 

2020.11.26.) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Hazai szakirodalom:  

Bánhidi Miklós (2011) Sportföldrajz. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs,  

Borbély Attila - Müller Anetta (2015) Sport és turizmus. Debreceni Egyetem. Campus Kiadó  

Könyves Erika, Müller Anetta, Ködmön József (2013) Az egészségturizmus fókuszai. Debreceni Egyetemi Kiadó 

https://mtu.gov.hu/cikkek/turizmus-bulletin


Magyar Márton (2003) Turisztikai animáció. BGF-KVIFK 

Michalkó G. et al (2011) Turisztikai termékfejlesztés és tervezés. PTE Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ. 

elektronikus tankönyv 

Nemes Andrea – Laczkó Tamás (2015) Sport és egészségturizmus a gyakorlatban. Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Kar Fizioterápiás- és Sporttudományi Intézet.  

turizmus.com Turizmus Panoráma, Kiadó: Turizmus Kft., Budapest 

 

Nemzetközi szakirodalom:  

Douglas Michele Turco, Roger Riley, Kamilla Swart (2002) Sport Tourism. 

Heather Gibson (2013) Sport Tourism. Concepts and Theories. Routledge. London 

Hudson, S. (2003) Sport and Adventure Tourism. The Haworth Hospitality Press: New York, London, Oxford. 

Melanie Smith, Puczkó László (2017) The Routledge Handbook of Health Tourism. Routledge 

Nicholas Wise, John Harris (2017) Sport, Events, Tourism and Regeneration. Routledge 

Ricardo Melo, Claude Sobry (2017) Sport Tourism. New Challenges in a Globalized World. Cambridge Scholars 

Publishing, UK 

Tom Hinch, James Higham (2011) Sport Tourism Development. Aspects of Tourism. Channel View Publication. 

UNWTO (2018) Exploring Health Tourism 

 

Külföldi folyóiratok cikkei: 

• Journal of Sport & Tourism 

• Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Sportártalmak a rekreációban Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021. 06. 18. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sportélettani Kutató központ 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lacza Zsombor 

Oktató neve:  Dr. Lacza Zsombor, Dr. Ambrus Míra, Bánkövi Julianna,  

Előtanulmányi feltételek: Anatómia I-II., Élettan I-II., Balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás elmélete és 
gyakorlata , Fittségi tesztek és próbák, Egészségfejlesztés I-II., Biomechanika 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja hogy a hallgatók megismerjék az egyes sportágak, 
sportfoglalkozások által okozott típusos egészségi ártalmak, alapismereteket 
szerezzenek ezek megelőzéséről és a regenerációs lehetőségekről.  
 

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 egészségfejlesztés lehetőségeit 
és módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 



fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

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

 Képes egészségmegőrzést, rehabilitációt 
szolgáló intézményekben rekreációs 
aktivitási programok tervezésére, 
foglalkozások megszervezésére és 
levezetésére.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

Válasszon az alábbiak közül.  Igényes munkavégzésével hozzájárul a 
testkultúra, a rekreációs és 
egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez.  

Válasszon az alábbiak közül.  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. 

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

 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. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Elmélet:  
1, Mit nevezünk sport ártalomnak? Mi a különbség a sportártalmak és a sérülések, balesetek között?  
2, A sport és a szabadidős mozgásformák által okozott leggyakoribb egészségkárosodások – szabadban végzett sportok 
3, A sport és a szabadidős mozgásformák által okozott leggyakoribb egészségkárosodások – vízi sportok 
4, A sport és a szabadidős mozgásformák által okozott leggyakoribb egészségkárosodások – téli sportok 
5, A sport és a szabadidős mozgásformák által okozott leggyakoribb egészségkárosodások – terem- és csapat sportok 
6, A sport és a szabadidős mozgásformák által okozott leggyakoribb egészségkárosodások – extrém- és élmény sportok 
7, Rehabilitációs és regenerációs módszerek sportártalmak esetén. 
Gyakorlat:  
1, Alsó végtagi instabilitás mérése (DynaKnee) 
2, Gerinc funkcionális elváltozások mérése (Spinal Mouse) 
3, Talpnyomás mérés (Zebris) 
4, Ízületi mozgásterjedelem mérések (Y balance) 
5, Gyakorlat pótlási lehetőség, konzultáció a beadandó dolgozat témájáról.  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Gyakorlati jegyzőkönyvek osztályzata (4x20%) 
Beadandó dolgozat (egy kiválasztott sportág típusos sportártalmainak elemzése) osztályzata (20%) 
Fenti súlyozással az átlag haladja meg a 2-es szintet. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

3 alkalommal gyakorlati jegyzőkönyv készítése  
Beadandó dolgozat elkészítése  
 



Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, jegyzőkönyvek leadása, dolgozat leadása.  
Hiánypótlási lehetőség az utolsó gyakorlaton. Amennyiben a 3 
jegyzőkönyv vagy a beadandó dolgozat hiányzik, a hallgató nem 
bocsájtható vizsgára.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli vagy írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 nincs 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1, Winter Angéla (szerk.): Anatómia és 100 nyújtógyakorlat futóknak - Alapvető információk - Nyújtási típusok - 
Edzésmódszerek - Figyelmeztetések - Gyakorlatok – Tanácsok, Kossuth Kiadó, 2018 
2, Injuries in Outdoor Recreation: Understanding, Prevention, and TreatmentPaperback – August 1, 2005 
by Gary N Guten M.D.  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakmai gyakorlat MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Szakmai gyakorlat IV. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021. 06. 30. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve: Grandpierre Judit, Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A több félévet átölelő gyakorlatok összegzése, a megszerezett tudás bemutatása 
egyéni prezentáción és foglalkozás vezetésen keresztül, esettanulmány 
keretében. 

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

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás Rendelkezik az emberi magatartás 



társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 
kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális készségekkel, 
valamint pedagógiai ismeretekkel.  

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

 

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
tevékenységek ellátására.  

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

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 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. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 6-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 
életminőségének javítására fordítja.  

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

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 alkalom konzultáció- félév követelményeinek ismertetése, feladatok kiosztása 
 
6     alkalom- bemutatás, prezentáció  

 
g. 3 rendezvény látogatása nézőként, részvevőként (hospitálás) 
h. 3 rendezvény látogatása segítőként (önkéntesség, versenybíró, animátor, stb.)  
 
1 alkalom szakmai gyakorlatok összegzése, lezárása 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 2 alkalom konzultáció + 6 bemutató nap 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

prezentáció elkészítése az ismertetett szempontok alapján 
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, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 
A leadott dokumentumok elkészítésének minősége, a lelátogatott 
rendezvények száma alapján kerül megállapításra.  
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 



 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaság Tudomány MKKR 

Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szellemi Rekreáció Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2020.12.07. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 

féléve: 

  5. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy 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. 

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek működését.  

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri a fizikai és szellemi rekreációs 

tevékenységek rendszerét.  

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 

beltéri és a szabadban végzett rekreációs 

tevékenységek szervezésének és 

lebonyolításának feltételeit, szabályozási 

környezetét és fenntartható, szakszerű 

módszereit.  

 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 rekreációs és egészségfejlesztő 

életmódprogramok önálló tervezésére, 

kidolgozására és gyakorlati 

megvalósítására, valamint a szükséges 

utánkövetés biztosítására.  

 6-Képes a sportszervezeteknél, 

sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 

rekreációs központoknál, 

rendezvényszervezéssel foglalkozó 

szervezeteknél szervezői és vezetői 

feladatok ellátására. 

 Képes sport és rekreáció szervezői, -

vezetői valamint egészségfejlesztői 

tevékenységek ellátására.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 

együttműködésre és a kommunikációra 

magyar és idegen nyelven. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 

korszerű szemléletével, nézeteit formális 

és informális közegben is terjeszti.  

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.  



6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 

írásbeli kommunikációja az általa beszélt 

nyelveken közérthető legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezetében. 

 A sport- és az egészségkultúra, valamint 

az életminőség fejlesztése terén szerzett 

magas szintű tudását az emberek 

életminőségének javítására fordítja.  

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és sport, 

rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Tudatosan képviseli szakterületének 

korszerű elméleteit és módszereit.  

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) 

11. Online rekreáció 

12. E-sport 

Szellemi rekreációs foglalkozás szervezése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 



Az órákon való részvétel. 

Beadandó videó és a hozzá tartozó word dokumentum. 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

  

Az órákon való részvétel. 

Beadandó szellemi rekreációs, 5 állomásos házi videó, megtervezése, 

lebonyolítása és a hozzá tartozó word dokumentum. 

 

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 jegy megszerzésének feltétele egy otthoni körülmények 

között elkészített videó, mely 5 szellemi rekreációs tevékenység 

levezetését tartalmazza 5 percben. Családi, vagy baráti társaság részére 

levezetve, esetleg szimbolikus szereplőkkel.   

Egy word dokumentum, mely a levezetett videó leírását, játékszabályait 

tartalmazza. A Videót és a hozzá tartozó word-öt a teams rendszerbe a 

kurzushoz tartozó file-ok közé kell feltölteni.   

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Fritz Péter (2015): Szellemi rekreáció – Rekreáció mindenkinek II. rész, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 



AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Vízitábor Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021. 05.17. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Irmai István 

Oktató neve:  Dr. Irmai István 

Előtanulmányi feltételek: Vízitábor 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

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, 
rugalmassága, formálhatósága) 

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

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének módszereit 
és technikáit.  



 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi elméleteket, 
gyakorlatokat. 

Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre gyakorolt, 
tudományosan bizonyított hatásait.  

 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.  

 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére és 
szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív turisztikai 
programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

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

 Képes sport, szociokulturális-, turisztikai- és 
rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és 
lebonyolítására.  

 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 rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati megvalósítására, 
valamint a szükséges utánkövetés 
biztosítására.  

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

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

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

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

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális és 
informális közegben is 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-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 

 Szociális, pedagógiai és szakterületi 
ismeretei révén eredményesen alakíthatja az 



jogokat a testkulturális területen végzett 
munkája során, különös tekintettel a saját 
szakterületén előforduló esetekre. 

általa foglalkoztatottak egészségszemléletét.  

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 életminőségének 
javítására fordítja.  

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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 
 limány, örvény 
 sodorvonal 
 gátak, vízterelők és vízművek 
 

A TVSZ -ben leírtaknak megfelelően 



Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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 

 Magyar Kajak Kenu szövetség (2020): A Kajak-Kenu sportág alapjai, Budapest 

 Johnk Jennings (2002): The Canoe, A living tradition, Firefly Books Ltd. 

 Bokody József (1999): Vízitúrázók útikalauza – Kék vizeken, Mezőgazda Kiadó 
 

 

  



6. félév 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Egészségpszichológia Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. nov. 23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Boda-Ujlaky Judit Emma 

Oktató neve:  Dr. Boda-Ujlaky Judit Emma 

Előtanulmányi feltételek: Bevezetés a pszichológiába 

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 hallgatók az elméleti alapismereteken túl a munkájukhoz szükséges 
pszichológiai hatásmechanizmusokkal is tisztában legyenek, ismerjék az 
egészségpszichológiai jelenségek széles skáláját, legyenek tisztában az az 
egészséggel kapcsolatos viselkedés-változtatás módszereivel. 
 

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 

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  



szükséges pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket. 

 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 
gazdasági, vezetéselméleti, 
szervezéstudományi elméleteket, 
gyakorlatokat. 

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az életen át tartó rekreációs és 
egészségfejlesztési aktivitás 
kialakításának és fenntartásának 
pedagógiai, pszichológiai és 
kommunikációs feltételeit.  

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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

 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 egészségmegőrzést, rehabilitációt 
szolgáló intézményekben rekreációs 
aktivitási programok tervezésére, 
foglalkozások megszervezésére és 
levezetésére.  

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

 Képes sport és rekreáció szervezői, -
vezetői valamint egészségfejlesztői 
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. 

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

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

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is terjeszti.  

6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Személyes példamutatásával elősegíti 
környezete sportolással kapcsolatos 



pozitív szemléletmódjának alakítását.  

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

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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 
életminőségének javítására fordítja.  

 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.  

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Az egészségpszichológiai gondolkodás, az egészségpszichológia alkalmazási területei 
Egészségmagatartás-modellek: egészséghiedelmek és betegségkogníciók 
Nemi különbségek az egészség kapcsán 
Az egészségmagatartás megváltoztatásának stratégiái 
Orvosi antropológia, az egészség kulturális kontextusban 
Mentális jóllét, boldogság, pozitív pszichológia 
Stressz, betegség, megküzdés 
Étkezés és testsúlyszabályozás 
Testmozgás 
Krónikus betegségek 
Egészségkárosító viselkedések: alkoholhasználat, dohányzás, droghasználat 
Egészség a munkahelyen 
Egészség és szabadidő-eltöltés 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

óralátogatás 
beszámoló egy előre közösen egyeztetett tanulmány alapján 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80% 

Számonkérés formája:  Írásbeli 



Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  
félévközi követelmények és rövid írásbeli zárthelyi dolgozat teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

félévközi beszámoló egy előre egyeztetett tanulmányból, hiányában az 
aláírás megtagadásra került 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Urbán R. (2018). Az egészségpszichológia alapjai. Budapest: ELTE Eötvös.  
 
Mannell, R. C. (2007). Leisure, health and well-being. World Leisure Journal, 49(3), 114-128. 
 
 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Benkő, Z., Modi, I., & Tarkó, K. (Eds.). (2017). Leisure, Health and Well-Being: A Holistic Approach. Springer.  
 
Demetrovics Zs., Urbán R.(szerk.) (2012). Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I-II. Budapest: ELTE Eötvös.ű 
 
Ogden, J. (2012). Health Psychology: A Textbook. McGraw-Hill Education (UK). 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Élménysportok Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Várhegyi Attila 

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 tárgy célja, hogy a hallgatók alapszinten megismerkedhessenek hazánkban 
kevésbe ismert, elterjedt rekreációs mozgásformákkal, sportokkal és az ott 
szerzett – több esetben – gyakorlati tapasztalatukat hazánk szabadidősport 
fejlesztésében kamatoztatni tudják. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

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

Ismeri a rekreációs céllal űzhető sportok 
mozgásanyagát.  

 6- Ismeri a sport/fizikai aktivitás 
társadalmi integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal élők, 

Rendelkezik az emberi magatartás 
befolyásolásához szükséges 
kommunikációs és szociális készségekkel, 



kisebbségek, hátrányos helyzetűek, 
migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

valamint pedagógiai ismeretekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül. Rendelkezik a szakterülethez tartozó jogi 
és gazdasági, valamint alapvető 
kommunikációs és tömegkommunikációs 
ismeretekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az egészségfejlesztés 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

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. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett.  

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

 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. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is terjeszti.  

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 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

 A sport- és az egészségkultúra, valamint 
az életminőség fejlesztése terén szerzett 



környezetben való cselekvés 
dimenziói mentén) 

személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

magas szintű tudását az emberek 
életminőségének javítására fordítja.  

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

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

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 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 problémákra megoldási 
javaslatokat fogalmaz meg.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1- óra – alapozó ismeretek a Divat és extrémsportok kialakulásáról;  
- szervezői, szervezeti háttér,  
- jogi- és biztosítási háttér 
- magyarországi események és lehetőségek 
 

2. órától – az időjárás, költségterv függvényében félév elején elkészült ütemterv szerint gyakorlati foglalkozások tartása 
az egyetem területén belül vagy kívül. (A foglalkozások a folyamatosan megújuló lehetőségek miatt minden évben 
frissülnek.) 
Lehetséges témakörök: 

1. Poolball 
2. Buborékfoci és egyéb buborék játékformák 
3. Íjjáték 
4. Szikla és falmászás 
5. Muay-Thai 
6. Animal Flow 
7. Street Workout 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Jelenlét a gyakorlati foglalkozásokon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező (Az órarendi kérések alapján a félév második felében 
tömbösítve) 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 



A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

A tábor kijelölt időpontjában való megjelenés és a gyakorlatokon, 
előadásokon való részvétel. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A tábor kijelölt időpontjában való megjelenés és a gyakorlatokon, 
előadásokon való részvétel. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A táborban történő gyakorlati részvétel alapján kerül osztályzat beírásra. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

A foglalkozásokon elhangzó kiegészítő anyagok. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

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

1. Simonics Péter (2018): Szelek szárnyán Libir Könyvkiadó 
2. Joe Tomlinson (2015): Extrém sportok Elektra Kiadóház 
3. Aron Store (2019):ÖNERŐBŐL: A SELF-MADE EDZÉS MIÉRTJE ÉS HOGYANJA  Aron Store Kft. 
4. John Bantin (2008): A búvárkodás kézikönyve - Útmutató a biztonságos, mégis izgalmas 

könnyűbúvárkodáshoz Scolar Kiadó 
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 (2016): Street workout mindenkinek Jaffa Kiadó 
 

Nemzetközi Irodalom és Linkek: 
 

1. https://www.extremesportscompany.com/list-of-extreme-sports (2020) 
2. https://www.lonelyplanet.com/articles/20-unmissable-extreme-sports-and-where-to-try-them (2019) 
3. https://www.youtube.com/results?search_query=extreme+sportok (2019) 
4. https://bookauthority.org/books/new-rock-climbing-books (2018-2020) 
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https://bookauthority.org/books/new-rock-climbing-books


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaságtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Fenntarthatóság és környezetkultúra Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021.05.21. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Dosek Ágoston  

Oktató neve:  Várhegyi Attila, Dr. Dosek Ágoston és meghívott oktatók  

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

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

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  

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

Ismeri a rekreáció lehetséges színtereit, a 
beltéri és a szabadban végzett rekreációs 
tevékenységek szervezésének és 
lebonyolításának feltételeit, szabályozási 
környezetét és fenntartható, szakszerű 
módszereit.  

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

Ismeri az egészségfejlesztés lehetőségeit 
és módszereit.  

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

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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

 Képes sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

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

 Képes a fittségi és wellness 
tevékenységek szervezésére, 
koordinálására, illetve gyakorlati 
megvalósításukban való aktív 



részvételre.  

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. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is 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. 

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

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.  

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. 

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

 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-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. 

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. 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 
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)  
Nagyhatalmak klímapolitikája in: Fenntartható Fejlődés Plusz 2019. HVG tematikus kiadvány (8-25. oldal) 
 
Videó anyagok: 
https://www.youtube.com/watch?v=93Z7nCsfBl8&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=3U09wSRcr-U 
 
 
2. 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.)   

http://www.kerekparosklub.org/
http://www.lelegzet.hu/
http://www.levego.hu/
http://www.betterworldclub.com/
https://www.youtube.com/watch?v=93Z7nCsfBl8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3U09wSRcr-U


Késésben vagyunk, globális vízhelyzet in: Fenntartható Fejlődés Plusz 2014. HVG 
tematikus kiadvány a Budapesti Víz Világtalálkozó alkalmából (4-16. 24-25. és 28-36. 
 oldalak)  
Víz és gazdaság in: Fenntartható Fejlődés Plusz 2020. HVG tematikus kiadvány (28-41 o.)  
 
Videóanyagok: 
https://www.youtube.com/watch?v=jYOhXH5vouI 
https://www.youtube.com/watch?v=UMkSX2xsg_g 
 
3. 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.   
 
Tom Szaky - Hulladék-Tudatosan (2014) 
Gazdag László - Környezet-gazdaságtan, környezetgazdálkodás (2018)  
 
Videóanyagok: 
https://www.youtube.com/watch?v=VldbhqUcvIE 
https://www.youtube.com/watch?v=ErPvDomIUZE 
https://www.youtube.com/watch?v=jYOhXH5vouI 
https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4 
https://www.youtube.com/watch?v=mleQVO1Vd1I 
https://www.youtube.com/watch?v=FYieN8oha4U 

https://www.youtube.com/watch?v=jYOhXH5vouI
https://www.youtube.com/watch?v=UMkSX2xsg_g
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/
https://www.youtube.com/watch?v=VldbhqUcvIE
https://www.youtube.com/watch?v=ErPvDomIUZE
https://www.youtube.com/watch?v=jYOhXH5vouI
https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4
https://www.youtube.com/watch?v=mleQVO1Vd1I
https://www.youtube.com/watch?v=FYieN8oha4U


https://www.youtube.com/watch?v=6b9bK6AoR3g 
 
4. témakör:  
A síturizmus és a fenntarthatóság. A sport és a környezet összefüggései  
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  
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.)  
 
Tobias Luthe& Ralf Roth,Interski Deutschland.  IVSI nagyelőadás összefoglalója: SKIING–QUO VADIS? Leveraging the 
future of snow sports/SÍSPORT MERRE TARTASZ? Értekezés a havas sportok jövőbeli irányításáról./  
 https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sportagi-intezet/rekreacio-tanszek/oktatasi-segedanyagok    Dosek Ágoston 
beszámolói között az Interski kongresszus nagyelőadásairól  
 
 
Videóanyagok: 
https://www.youtube.com/watch?v=NgYGsyh23RU&t=4145s 
 
 
5. témakör  
A környezeti problémák történeti megközelítése. Alapfogalmak, környezeti nevelés 
1972… Római Klub, „A növekedés határai”;  Stockholmi Föld Konferencia,  
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 
2015 Párizs, klímacsúcs,     ENSZ: „a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja”  
2019 New York, klímacsúcs  Greta Thunberg világméretű kampánya 
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) 
/Faragó Tibor Magyarország klímafőtárgyalójaként dolgozott/ 
Faragó Tibor (2016) Klímacsúcs Párizsban – háttér és esélyek in: Fenntartható Fejlődés 

https://www.youtube.com/watch?v=6b9bK6AoR3g
https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sportagi-intezet/rekreacio-tanszek/oktatasi-segedanyagok
https://www.youtube.com/watch?v=NgYGsyh23RU&t=4145s
http://www.mkne.hu/strategia/strategia.pdf
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf


 Plusz 2016. HVG tematikus kiadvány (14-16. oldal,  
további témába illő: Kőrösi Csaba a fenntarthatóságról 8-11. o.  és  
Fenntarthatósági Tízparancsolat 23. o.)    
Faragó Tibor (2020) Klímacsúcs in: Fenntartható Fejlődés Plusz 2020. HVG tematikus 
 kiadvány (24-26. oldal) 
 
6. 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.  
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:  
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) 
 
 
7.témakör:   
A NOB állásfoglalásai: Agenda 21 a sportért, Agenda 2020 
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, 

http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
http://phdold.sote.hu/mwp/phd_live/vedes/export/dosekagoston.d.pdf


Hulladékkezelés, (reduce-reuse-recycle)  
Környezetszennyezés és károkozás, 
A kulturális örökség védelme,  
A sporthoz kapcsolódó tevékenységek környezeti hatásai, 
 
Irodalom:  
http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_300.pdf 
http://olimpia.hu/images/NOB/agenda2020/agenda2020_magyar_15.01.30.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  
 
 
 
8. témakör:  
Az erdő közjóléti funkciója / Természeti táborozások, erdei iskolák, nemzeti parkok  
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)  
Természeti táborozások, erdei iskolák, nemzeti parkok egység tartalma:  
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:  
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 
 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  
http://magyarnemzetiparkok.hu/ 
https://www.parlament.hu/biz38/korb/dok/erdei_iskola.pdf 
 
 

http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_300.pdf
http://olimpia.hu/images/NOB/agenda2020/agenda2020_magyar_15.01.30.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900037.TV
mailto:victora@zpok.hu
http://magyarnemzetiparkok.hu/
https://www.parlament.hu/biz38/korb/dok/erdei_iskola.pdf


9. témakör  
Eltűnt civilizációk tanulságai, napjaink energiaéhsége,  ENSZ program 2015-2030 
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.) 
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.  
 
ENSZ: „Világunk átalakítása, a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja” 17 pont 
- a szegénység felszámolása 
- az éhezés megszűntetése 
- az egészséges élet és a jól-lét biztosítása 
- színvonalas, általánosan elérhető oktatás, egész életen át tartó tanulás 
- nemek egyenlőségének megvalósítása 
- hozzáférés az ivóvízhez és a megfelelő egészségi viszonyokhoz 
- fenntartható energiához való hozzáférés 
- fenntartható gazdasági fejlődés, teljes foglalkoztatás 
- megfelelő infrastruktúra, fenntartható iparosítás, újítások támogatása 
- az egyenlőtlenségek csökkentése 
- fenntartható települések 
- fenntartható fogyasztási és termelési rendszerek 
- a klímaváltozás és hatásainak leküzdése 
- a tengeri erőforrások fenntartható használata 
- a szárazföldi ökoszisztémák, az erdő fenntartható használata, a sivatagosodás leküzdése, a talajromlás megállítása, a 
biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 
- békés és befogadó társadalmak megteremtése, hatékony intézmények kiépítése  
 
 
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 
 
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals  
 
https://magyaredzo.hu/wp-content/uploads/2014/02/MET_magazin_201701_teljes_20170510_WEB.pdf 
(35-44. oldal) 
 
https://magyaredzo.hu/wp-content/uploads/2017/09/MET_magazin_201702_szam_20170824_vegleges_web_kicsi.pdf 
(45-51. oldal)  
 
 
 
 
10. témakör:  
Ökológiai szempontok az életvitelünkben és a sportban, összefoglalás    
Az ökológiai szemlélet szükségessége:   
példák! Hortobágy a flóra megóvása (Henye kunkor)  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!  
 (lásd a korona vírus miatt beállt nyugalom idején még több bemerészkedő) 
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://mek.niif.hu/00100/00149/html/zk07.htm 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az aktív óralátogatás,  egy végső teszt sikeres megírása az összes témakör 
területéből (utolsó kontaktóra végén).  Minden hallgatót kérünk egy kb. másfél oldalas, önállóan készített házi dolgozat 
megírására, amelynek színvonala alapján (tartalom és kivitel) is értékelünk. A házi dolgozat témáját az aktuális félév 
előtt adjuk meg.  
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

http://www.climacrisis.net/
http://www.energiaclub.hu/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
https://magyaredzo.hu/wp-content/uploads/2014/02/MET_magazin_201701_teljes_20170510_WEB.pdf
https://magyaredzo.hu/wp-content/uploads/2017/09/MET_magazin_201702_szam_20170824_vegleges_web_kicsi.pdf
http://www.komposztalj.hu/
http://mek.niif.hu/00100/00149/html/zk07.htm


Óralátogatás: TVSZ szerint   

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 a félév elején megadott témából. 
 

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 teszt  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Kötelező irodalom:  
A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia elvi-elméleti és tudomány háttere  
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf   
(33-54. oldal)  
 
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 
 
(Témakörök:  
Helyzetelemzés 2-15 oldal;  
Fenntartható fejlődés a sportban;  
Sportlétesítmények környezetvédelme; 
A sportruházat előállítása és újrahasznosítása (és a Sportturizmus) 
Sportágak csoportosítása; 
Teremsportok; 
Szabadtéri sportok; 
Állatokkal (együtt) végzett sportok; 
Technikai sportok; 
Szabadidősport; 
Az iskolai sport; 
Fogyatékosok sportja; 

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


Nyelvi-szellemi környezetszennyezés;) 
 

Dosek Ágoston: Edzői lehetőségek, tennivalók a Fenntartható Fejlődés érdekében 
 in: Magyar Edző 2017/1 (35-44. oldal)  és  és 2017/2 (45-51. oldal)  
https://magyaredzo.hu/wp-content/uploads/2014/02/MET_magazin_201701_teljes_20170510_WEB.pdf 
 
https://magyaredzo.hu/wp-content/uploads/2017/09/MET_magazin_201702_szam_20170824_vegleges_web_kicsi.pdf 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 a témakörönként ajánlott gazdag irodalomjegyzék az oktatási segédanyagok közé kerül feltöltésre évente, a TF 
honlapjára,  elérési út:   Intézetek és Tanszékek/  Sportági intézet/ Rekreáció tanszék/ oktatási segédanyagok/ 
környezetkultúra  
A TANANYAG TARTALMI ELEMEIT (feljebb) az egyes órák után is megjelenítettem 

 

  

https://magyaredzo.hu/wp-content/uploads/2014/02/MET_magazin_201701_teljes_20170510_WEB.pdf
https://magyaredzo.hu/wp-content/uploads/2017/09/MET_magazin_201702_szam_20170824_vegleges_web_kicsi.pdf


 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány  MKKR 

Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Fitnesz, személyi edzés Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2021.04.30 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Katus Tamás 

Oktató neve:  Tánczos Zoltán 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 

féléve: 

  5. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

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. 

 

 

 

 

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 rekreációs és szabadidősport 

foglalkozások, mozgásprogramok 

levezetésének és szervezésének 

módszereit és technikáit.  

 6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció 

szervezeti és kapcsolatrendszerét, az 

emberi erőforrások alkalmazásához 

szükséges pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket. 

Ismeri a rekreációs céllal űzhető sportok 

mozgásanyagát.  

 6- Ismeri az alapvető sporttudományi, 

gazdasági, vezetéselméleti, 

szervezéstudományi elméleteket, 

gyakorlatokat. 

Ismeri a rekreációs és szabadidősport 

foglalkozások, mozgásprogramok 

levezetésének és szervezésének 

módszereit és technikáit.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 6-Képes a sportszervezeteknél, 

sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 

rekreációs központoknál, 

rendezvényszervezéssel foglalkozó 

szervezeteknél szervezői és vezetői 

feladatok ellátására. 

 Képes a fizikai rekreációs programokhoz 

szükséges motoros képességek 

felmérésére, motoros programok 

tervezésére és mozgáselemezésre.  

   Képes egészségmegőrzést, rehabilitációt 

szolgáló intézményekben rekreációs 

aktivitási programok tervezésére, 

foglalkozások megszervezésére és 

levezetésére.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  



 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 

együttműködésre és a kommunikációra 

magyar és idegen nyelven. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 

korszerű szemléletével, nézeteit formális 

és informális közegben is terjeszti.  

6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 

egészséges életmódot és életminőséget, 

valamint rendelkezik az egészségtudatos 

ember szemléletével; nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 

sportszakmai munkavégzés mellett.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 

terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 

meglévő szakmai források, ajánlások, 

evidenciák alapján. 

 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. 

A sport- és az egészségkultúra, valamint 

az életminőség fejlesztése terén szerzett 

magas szintű tudását az emberek 

életminőségének javítására fordítja.  

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

● Fitnesz elméleti alapismeretek; 
● A fitnesz és személyi edzés tárgyi eszközei és helyszínei; 
● A személyi edzés fogalma, a személyi edző feladatai;  
● Motiváció és kommunikáció a személyi edzésben; 
● A fizikai állapotfelmérés folyamata, eszközei és módszerei; 
● Táplálkozási- és életmód tanácsadás;  
● Sporttáplálkozás: az étrend-kiegészítők használatának lehetőségei; 
● Bemelegítés és nyújtás technikája; 
● Edzéstervezés a személyi edzésben, edzésterv készítés; 
● Pulzuskontroll és aerob trénin; 
● A kardiogépek használata és kardo-köredzés; 



● A lapsúlyos fitneszgépek használata; 
● Szabadsúlyzós gyakorlatok és a saját testsúlyos edzés gyakorlatai; 
● Funkcionális edzés, CrossFit tréning, speciális kiseszközös gyakorlatok;  
● Személyre szabott edzés tartása és kiértékelése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Gyakorlati bemutatás és az edzésterv összeállítása megadott szempontok alapján, valamint zárthelyi dolgozat írása a 

kötelező irodalom ismeretanyagából.   

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  A TVSZ szerint. 

Számonkérés formája:   Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Gyakorlati bemutatás és az edzésterv összeállítása megadott szempontok 

alapján, valamint zárthelyi dolgozat írása a kötelező irodalom 

ismeretanyagából.   

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Az eredményes zárthelyi dolgozat és a sikeres bemutatás feltétele az 

aláírásnak.     

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy.    

KÖTELEZŐ IRODALOM 

● Tánczos Zoltán (2018): Fitnesz és személyi edzés. Krea-Fitt Kft., Budapest. 
● E-learning anyagok 

 

 



AJÁNLOTT IRODALOM 

● Radák Zsolt (2019): Edzésélettan 2.0. Krea-Fitt Kft., Budapest. 
● Osváth Péter (2004): Testépítés gyakorlatai. Fitness Kft., Budapest. 
● Frédéric Delavier (2014): Sportanatómia. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft., Budapest. 
● Michael Boyle (2014): Funkcionális edzés mesterfokon. Jaffa Kiadó, Budapest.  
● Ann Frederick, Chris Frederick (2019): Nyújtással a sikerért. Jaffa Kiadó, Budapest.  
● Tánczos Zoltán, Bognár József (2019): A személyi edzői hivatás tudományos és szakmai aspektusai 

Egészségfejelsztés 60: 1 pp. 45-50., 6 p.  
● Tánczos Zoltán, Bognár József (2017): 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.  

 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Fogyatékkal élők rekreációja 
 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

2020. november 24. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Budainé Dr. Csepela Yvette 

Oktató neve: Czigléné Farkas Katalin 

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:  

Rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált 
szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a fogyatékkal élők életmódját 
pozitív irányba befolyásolni, és ez által hatékonyan hozzájárulnak a különböző 
célcsoportok és egyének életminőségének javulásához.  Mindenki számára - 
legyen az mozgás, látás, hallás, beszéd, testműködési funkciók zavara - lehetővé 
kell tenni a teljes körű társadalmi részvételt és az aktív befogadást. A valódi 
szemléletváltásra és elfogadásra a társadalom ép és fogyatékossággal élő 
tagjainak körében is nagy szükség van, hogy a jogszabályokban lefektetett 
egyenlőség ténylegesen megvalósulhasson. 
 
 
 
 



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 rekreációs és szabadidősport 
foglalkozások, mozgásprogramok 
levezetésének és szervezésének 
módszereit és technikáit.  

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

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek működését.  

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

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

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

Ismeri a rekreáció szervezéshez és a 
programok levezetéséhez szükséges 
alapvető sporttudományi, 
szervezéstudományi ismereteket 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 az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

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

 Képes egészségmegőrzést, rehabilitációt 
szolgáló intézményekben rekreációs 
aktivitási programok tervezésére, 
foglalkozások megszervezésére és 
levezetésére.  

 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 minden korosztály számára 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 
és szervezésére.  

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

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. 

 Azonosul a rekreáció és az életminőség 
korszerű szemléletével, nézeteit formális 
és informális közegben is 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. 

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

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

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

6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Személyes példamutatásával elősegíti 
környezete sportolással kapcsolatos 
pozitív szemléletmódjának alakítását.  

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

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

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

 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. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 
1. A rekreáció fogalmának értelmezése. A sporttal, szabadidővel kapcsolatos fogalmak, értelmezésük 
2. Rekreáció a világban. (Európa, Magyarország, USA) 
3. A fogyatékosság jelentésváltozatai, Fogyatékos személyek, mint a társadalom egyenjogú tagjai 
4. Az integráció értelmezése fogyatékos emberek sportjának a területén 
5. A fogyatékosság ügyének megjelenése a sporttudományban, ma a gyógypedagógusok és sportszakemberek 

egymás szakmája felé való nyitása 
6. Sport és fogyatékosság Európában, Észak –Európa, Németország. 
7. Rekreáció a gyógypedagógiában a különleges bánásmódot igénylők körében 
8. Hatások, élmények tapasztalatok a rekreáció során a fogyatékkal élőknél 
9. Fogyatékkal élők sportja, paralimpia 
10. Az integráció értelmezése fogyatékos emberek sportjának a területén 
11. A sport funkciója a fogyatékos ember életében 
12. A fogyatékos személyek számára elérhető sportágak 
13. Fogyatékkal élők szabadidős tevékenységei 
14. Fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszakember feladatai 

 
 

 



FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 Az órákon való aktív részvétel. (A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot figyelembe véve) 

 A félév során ppt készítése vagy a fogyatékkal élők egyik szabadidős intézményéről tanulmány készítése, 
meghatározott időben történő leadása.   

 A félév 12. hetében zárthelyi dolgozat írása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának 
következménye: 
Óralátogatás, a zárthelyi dolgozat legalább 51 %-os 
eredménnyel történő megírása; a feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Félévi követelmények: 
Az órákon való aktív részvétel. (A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot 
figyelembe véve) 
A félév során ppt készítése vagy a fogyatékkal élők egyik szabadidős 
intézményéről tanulmány készítése, meghatározott időben történő 
leadása.  
A félév 12. hetében zárthelyi dolgozat írása. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Megengedett hiányzás mértéke:  
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak alapján 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bácsné Bába É., Fenyves V., Dajnoki K., Szabados Gy. (2018): Sportszolgáltatások kínálatának elemzése 
szervezeti szempontok alapján. International Journal of Engineering and Management Sciences, 3 (4): 465–474. 

 Bánhidi Miklós (2010): A rekreológia az életvitel kultúra tudománya. Rekreológia Leisure tudomány, szakmai 
füzetek az egyetemi képzés számára I/1. NYME AK Rekreológia Tanszék, Győr, 11-16. 

 Fritz Péter (2011): Rekreáció mindenkinek I. Mozgásos rekreáció. Bába Kiadó, Szeged 

 Illyés Sándor (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. Oktatási minisztérium, Budapest 

 Kovács, Tamás Attila (2010): A rekreáció elmélete és módszertana. Fitness Akadémia, Budapest. 



AJÁNLOTT IRODALOM 

 Bácsné Bába Éva (2015): Sportszervezetek működési kereteinek változása. Közép-Európai Közlemények, 8 (1): 
151–161.  

 Farkas Péter (2011): Sportstruktúrák Európában: Finnország sportigazgatási modellje. Kalokagathia, Budapest, 
88-100. o 

 Fritz Péter (2011): Rekreáció mindenkinek I., Mozgásos rekreáció. Bába Kiadó, Szeged, 28-31. o. 

 Gál Andrea (2008): A magyar lakosság egészségtudatossága és szabadidősportolási szokásai. In Földesiné Szabó 
Gyöngyi – Gál Andrea – Dóczi Tamás (szerk.) (2008) Társadalmi riport a sportról. ÖM Sport Szakállamtitkárság, 
MSTT Budapest. 9-39. 

 Nádas Péter (2012): Nemzetközi paralimpiai játékok története. Magyar Paralimpiai Bizottság. Budapest 

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalom és Gazdaságtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Sportvállalkozási alapismeretek Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2021.06.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Széles József 

Oktató neve:  Széles József  

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  5. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: - A vállalkozás szemléletével való megismerkedés, az elméleti tudnivalók 
elsajátítása.  

- Az önálló vállalkozás versenyképességi feltételeinek vizsgálata és ezek 
megvalósításának alapvető módszerei, szempontjai.  

- Ezek az ismeretek és gyakorlati jelenjenek meg a vállalkozásokkal 
összefüggésben, a hallgatók az egyes témakörökhöz kapcsolódó eseteket 
a szabadidősport szervezetein és azok működési gyakorlatán keresztül 
értsék meg.  

- A résztvevő legyen képes egy üzleti terv alapján egy vállalkozást elindítani 
és menedzselni.  

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

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

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.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

 Képes az egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

 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 rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

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.  

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. 

 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. 

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. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A sport- és a rekreációs piac felépítése és a piaci szereplők működése.  
 Alaptevékenységek (core) tevékenységek egy gazdálkodó szervezetben (a kötelező megkülönböztető minimum). 
 Egy vállalkozás jogi megalapozottsága (alapítás folyamata, jogi kritériumok) 
 A stratégiai szempontok érvényesülése. A stratégia fókusz lényege és végrehajtása (az outsourcing szerepe). 

Kritikus sikertényezők értelmezése. 
 A stratégia és a marketing kapcsolata.  
 A legfontosabb pénzügyi mérőszámok a vállalkozások életében (és ezek összefüggései).  
 Cash-flow szemlélet és szerepe a kezdő vállalkozások esetében. 
 Balanced Scorecard (BSC), mint a vállalkozás sikerességének mérését szolgáló eszköz.   
 A stratégia, a marketing és a pénzügyek egységes rendszere és ennek működésének megtervezése. 
 A vállalkozások általános jogi és szervezeti kérdései.  
 Az adó a vállalkozások életében.  
 Az üzleti modell.  
  Az üzleti terv. Annak fejezetei és tartalmi szempontjai (üzleti terv .docc és .pptx formátumban.) 
 Az üzleti tervezés pénzügyi szempontjai (Üzleti terv excelben) 
 Üzleti tervezés a gyakorlatban.   

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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 (teszt) és szóbeli vizsga. 
A hallgatóknak egy a 6. óráig megfogalmazott saját témára kell egy üzleti tervet összeállítani, a félév utolsó napjéig 
beadni. A részvevő a szóbeli vizsgán a beadott üzleti tervével kapcsolatosan két egyéni kérdést kap.    
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 



Óralátogatás: Kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

1 db félévközi ZH (6. hét) 
Üzleti terv beadása (13. hét). 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, félévközi feladatok ellátása.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli és szóbeli vizsga.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Üzleti terv kalauz. Szerk: John Taylor. Kiadó: Ernst& Young, 2010. 
2. Marosán György: Stratégiai menedzsment a XXI. században, Akadémiai Kiadó, 2008. 
3. Dr. Bódi – Dr. Gécziné – Kahulits – Dr. Kákai – Dr. Lakrovits – Dr. Lele: Változó civil világ. Budapest, Complex 

2012 
4. Aktuális törvények a gazdasági társaságokról 
 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

  



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Szakkommunikáció Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   dr. Gál Andrea 

Oktató neve:  Szilágyiné Gáldi Bernadett 

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: 
A tantárgy elsődleges célja a kommunikációs készségek továbbfejlesztése, 
döntően a szakmai kommunikációs helyzetekre vonatkozóan. A különböző 
gyakorlatok, egyéni- és csoportos projektfeladatok segítenek a hallgatóknak 
eligazodni szakirányukhoz kapcsolódó speciális kommunikációs helyzetekben. A 
félév során többek között a rekreációszervező szakember kommunikációjának 
jellegzetességei, a társadalmi-nyilvános kommunikáció sajátosságai, 
kommunikációs kampányok felépítése, konfliktusmegoldó technikák, 
döntéstámogató rendszerek kerülnek feldolgozásra.  

 

 

 

 



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

 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.  

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

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

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

Rendelkezik a szakterülethez tartozó jogi 
és gazdasági, valamint alapvető 
kommunikációs és tömegkommunikációs 
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 sportrendezvények, aktív 
turisztikai programok, egészségturisztikai 
szolgáltatások, táborok, túrák önálló 
tervezésére, megszervezésére és azok 
levezetésére.  

 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 sport, szociokulturális-, turisztikai- 
és rendezvény animációs programok 
tervezésére, szervezésére és 
lebonyolítására.  

 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.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

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



sporttevékenységekbe történő 
beilleszkedéséhez.  

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

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

 Tudatosan képviseli szakterületének 
korszerű elméleteit és módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A tantárgy egy általános elméleti áttekintés után bemutatja a jó szakkommunikátorral kapcsolatos kritériumokat, az 
ezek eléréséhez vezető utat - számos pragmatikus feladat keretében - fókuszálva a rekreációs szakember asszertív 
kommunikációs készségének kialakítására.                                                                                                                                                                       
Az órák során az alábbi tartalmi egységek kerülnek részletes kidolgozásra: 

-  Írásbeli kommunikációs készséget fejlesztő feladatok 
- Szóbeli kommunikációs készséget fejlesztő feladatok 
- Prezentációs készséget fejlesztő feladatok 
- Projektfeladat előkészítése 

Projektfeladat megtartása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Beadandó feladatok 
Órán való aktív részvétel, feladatok, gyakorlatok teljesítése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: igen 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Beadandó feladatok 
Órán való aktív részvétel, feladatok, gyakorlatok teljesítése 



Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aktív órai jelenlét, félévközi feladatok teljesítése 
A teljesítés hiányának következménye az aláírás megtagadása 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Projektfeladat elvégzése, annak prezentálása 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

B. Bernát István, Pais Károlyné, Rétfalvi Györgyi, Szilágyi Erzsébet - Turi László (2012): Média, kultúra, kommunikáció. 
Libri Kiadó, Budapest. 

Pease, Allan, Pease, Barbara (2013): A testbeszéd enciklopédiája. Park Könyvkiadó, Budapest. 

Reynolds, Garr (2009): PreZENtáció. HVG Könyvek kiadó, Budapest. 

Az órák PPT anyaga 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Görög Ibolya (2006): Protokoll az életem. Athenaeum, Budapest.                                                                                         
Németh Erzsébet (2002): Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Századvég kiadó, Budapest. 
Németh Erzsébet (2006): Közszereplés. Osiris Kiadó, Budapest. 
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest.                                                                                                                       
Szőke-Milinte Enikő (2005): A kommunikációs kompetencia fejlesztése. PPKE BTK, Piliscsaba.  
Reboul Anne, Moeschler Jacques (2000): A társalgás cselei. Osiris Kiadó. Budapest. 
Rudas János (2004): Delfi örökösei. Dico Kiadó, Budapest. 
Rudas János (2009): Javne örökösei. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest. 
 

 

  



 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 

Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Tábor és túraszervezési ismeretek Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2021. május 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése: BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   dr. Irmai István 

Oktató neve:  dr. Irmai István, Nagy Kinga, Várhegyi Attila, Fehérvári Dániel, Dr. Dosek Ágoston  

Előtanulmányi feltételek: Természetjáró tábor, Rekreáció tábor, Vízi tábor teljesítése.  

A Kerékpár tábor és/vagy a Havas tábor még párhuzamosan is pótolható.  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 

féléve: 

  6. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy szóbeli 

A tantárgy célja: - A táborok sorozatában átadott ismeretek összefoglalás; azonosságainak és 

különbségeinek felismerése, a közös tennivalók (szervezés, előkészítés, 

meghirdetés, lebonyolítás, utómunkák) számbavétele.  

- Konkrét túratervezési feladatok elméleti megvalósítása (gyalogos, kerékpáros, 

vízi, havas jármódok). 



- Érzékenyítés a fenntarthatósági célok megvalósítása érdekében.  

- A táboroztatásokkal kapcsolatos törvényi rendelkezések tudatosítása, 

követése. 

- A hazai és külföldi táboroztatási gyakorlat vizsgálata.  

- Turizmus trendek és kapcsolataik vizsgálata a táborainkkal.  

- Informatikai adatok és szolgáltatások használatába bevezetés.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a megfelelő konfliktuskezelési 

módokat, kommunikációs stratégiákat és 

módszereket. 

Ismeri a szakterületén alkalmazható 

konfliktuskezelési módokat, 

kommunikációs stratégiákat és 

módszereket.  

 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- Átlátja a sport/rekreáció és a 

testnevelés általános folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését. 

Ismeri a testnevelés, a sport és a 

rekreáció szervezeti és 

kapcsolatrendszerét, általános 

folyamatait, ezek felépítését és 

működését.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 

testnevelői, sportedzői, 

sportszervezői/rekreáció szervezői, 

vezetői és sportvezetői tevékenységek 

ellátására. 

 Képes minden korosztály számára 

egészségmegőrző és sportfoglalkozások 

(rekreációs edzésprogramok) vezetésére 

és szervezésére.  

 6-Képes a sportszervezeteknél, 

sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 

rekreációs központoknál, 

rendezvényszervezéssel foglalkozó 

szervezeteknél szervezői és vezetői 

feladatok ellátására. 

 Képes sport, szociokulturális-, turisztikai- 

és rendezvény animációs programok 

tervezésére, szervezésére és 

lebonyolítására.  

 6-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

 Képes az egészség- és életmódkultúra 

feltételeinek felmérésére, valamint az 

egészségtudatos életmód tervezésére, az 



kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 

rekreációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására. 

egészségfejlesztésre, a rekreációs és 

mentálhigiénés kultúra kialakítására, 

feltételeinek megteremtésére és 

korrekciójára a családokban  

    

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 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.  

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 életmód 

kultúrát megalapozó és fejlesztő 

rekreációt, illetve életminőséget.  

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. 

 Személyes példamutatásával elősegíti 

környezete sportolással kapcsolatos 

pozitív szemléletmódjának alakítását.  

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezetében. 

 Elkötelezett és igényes munkavégzésével 

hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és 

az egészségkultúra színvonalának 

emeléséhez.  

 6-Együttműködést kezdeményez a 

testkulturális területen működő 

szervezetekkel. 

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. 

 Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és sport, 

rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 



1. A túratervezés, szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok - vizsgálata a különböző táboraink tapasztalataira 

építve.  

2. A táboroztatásokkal kapcsolatos törvényi rendelkezések tudatosítása, követése. Jogszabályok a szabad ég alatt 

tartózkodással kapcsolatban. 

3. A hazai táboroztatási gyakorlat vizsgálata különös tekintettel az életkori sajátosságokra. 

4. Külföldre tervezett táborok jellemzői (utazásszervezői munka sajátosságai, követelmények).  

5. Közlekedési alternatívák a táborok viszonylatában. Az egyes jármódokra vonatkozó közlekedési szabályok 

kiegészítése és oktatási feladatainak tudatosítása. Defenzív közlekedés – biztonság a csoport számára.  

6. Veszélyfelismerés, megelőzés, elhárítás. (szituációs gyakorlat) Elsősegély, ellátás és mentőszervek értesítése 

(alternatívák, megoldások, technikák) Felkészülés várható és váratlan körülmények esetére, tartalék-megoldás 

tervezetek. (szituációs gyakorlat)  

7. Felszerelés ismeret a különböző jármódoknál. Info-technológiai adatok és szolgáltatások használatába való 

bevezetés; tervezésben és megvalósításban. (GPS, Map Run, outdoor applikációk)  

8. A természeti és épített környezettel kapcsolatos megfontolások. Outdoor infrastruktúra és létesítmények 

üzemeltetése.  

9. Táborkiírás és az outdoor táborok online és offline értékesítése a 21. századi piaci igényeknek megfelelően. 

Kommunikáció és marketing tevékenység a hazai és külföldi táborok esetében.  

10. Jó gyakorlatok feldolgozása kis csoportokban – hallgatói gyűjtés alapján.  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

ALÁÍRÁSFELTÉTEL: 

Órai részvétel a TVSZ szerint. Félévközi feladatok leadása határidőre. 

 

GYAKORLATI JEGY: 

Konkrét tábori túratervezési feladat megvalósítása – személyre szóló beadandók által: kijelölt jármódban (gyalogos, 

havas, vízi, és kerékpártúra megtervezése megadott szempontok alapján). Egyéni munka, különböző feladatokkal. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint  

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

Konkrét tábori túratervezési feladat megvalósítása – személyre szóló 

beadandók által: kijelölt jármódban (gyalogos, havas, vízi, és kerékpártúra 

megtervezése megadott szempontok alapján). Egyéni munka, különböző 

feladatokkal. 



Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

● Részvétel az órákon a TVSZ szerint.  

● Félévközi feladatok leadása határidőre. 

Ez alól csak előzetes egyeztetés alapján lehet mentesülni.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli dolgozat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

Dosek Ágoston (szerkesztő) Természetjárás, táborozás. 2020.  TF e-learning tananyag 

 

Várhegyi Attila (szerkesztő) Kerékpártábor. 2020.  TF e-learning tananyag 

 

Irmai István (szerkesztő) Vízi tábor 2020. TF jegyzet- e-learning 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

Mészáros J., Bánhidi A.,Csóka G., Détárné Bikfalvi M., Mályi J.: Vándortáborozási kézikönyv, Mobilitás, Budapest, 2004 

 

Nagy B.: Magyarország rejtőzködő túraútvonalai, Totem Plusz Könyvkiadó,Budapest, 2017 

 

Nagy B.: Magyarország Túraútvonalai - Váraink Nyomában. I.P.C. Könyvek Kiadó, Budapest, 2018 

  

Nagy B.: Trekkingtúrázás Kárpátok – Románia,   Cser kiadó, Budapest, 2011 

 

Országos Kéktúra útvonalvázlat és igazolófüzet, Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest, 2020 

Nagy Á.: Magas-Tátra túrakalauz,  Kornétás Kiadó, Budapest, 2018 

 

Hajózási Szabályzat (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100057.NFM) 

Pereházi Pál A., Balázs L. Kézikönyv vízitúrák levezetéséhez. Mauz Bt. Szombathely 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100057.NFM


https://issuu.com/vizenjarok/docs/kezikonyv_viziturak_levezetesehez 

 

Baki Ádám (2010)-Mountain Bike RIDER - Hegyikerékpározásról mindenkinek 

 

Soulek-Martinek (2003)-Kerékpározás-fitten és egészségesen, Cser Kiadó 

 

Dr. Nagy Balázs (2019)-Magyarország legszebb kerékpáros túraútvonalai - Túrázók nagykönyve, I.P.C. KÖNYVEK 

KFT 

 

Kossuth Kiadó. (2018) -Anatómia és 100 nyújtógyakorlat kerékpárosoknak - Alapvető információk - Nyújtási típusok - 

Edzésmódszerek - Figyelmeztetések - Gyakorlatok – Tanácsok 

 

Ajánlott kerékpáros tartalmak 

1. Karbantartás és szerviz - https://www.youtube.com/playlist?list=PLeSonVeWgBs27WHNxMAeauB-zeIH1Kc2B 

2. https://www.globalcyclingnetwork.com/ 

3. https://www.youtube.com/user/globalcyclingnetwork 

4. https://www.mtbr.com/ 

5. https://www.youtube.com/user/MtbrVideos 

6. https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/best-cycling-books/ 

7. Richard Hallett (2019) The Bike Deconstructed : A Grand Tour of the Modern Bicycle 
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https://www.mtbr.com/
https://www.youtube.com/user/MtbrVideos
https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/best-cycling-books/


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése: Testmozgás speciális populáció 
számára 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.11.23. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: SKK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Ambrus Míra 

Oktató neve:  Dr. Ambrus Míra 

Előtanulmányi feltételek: Élettan I-II. , Edzéselmélet I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

  6. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: Bevezetést nyújtson a speciális populációval való testmozgás világába. A tantárgy 
elvégzésével a hallgatók képesek lesznek megfelelően foglalkozni, obéz, 
cukorbeteg, asztmás, ízületi gyulladásos, hipertóniás, hiperlipidémiás, Parkinson 
kóros, kismama stb. páciensekkel.  

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 életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  



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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Ismeri az egészségfejlesztés lehetőségeit 
és módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 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 egészség- és életmódkultúra 
feltételeinek felmérésére, valamint az 
egészségtudatos életmód tervezésére, az 
egészségfejlesztésre, a rekreációs és 
mentálhigiénés kultúra kialakítására, 
feltételeinek megteremtésére és 
korrekciójára a családokban  

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

 Képes rekreációs és egészségfejlesztő 
életmódprogramok önálló tervezésére, 
kidolgozására és gyakorlati 
megvalósítására, valamint a szükséges 
utánkövetés biztosítására.  

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

 Képes egészségmegőrzést, rehabilitációt 
szolgáló intézményekben rekreációs 
aktivitási programok tervezésére, 
foglalkozások megszervezésére és 
levezetésére.  

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-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. 

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

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

 Válasszon az alábbiak közül.  



információforrásokat. 

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. 

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

 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-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) 

Előadás: 45 perc + Gyakorlat: 45 perc 

Tartalom 
1. Fizikai aktivitás és egészség 

1.1. Bevezetés 
1.2. Fizikai inaktivitás egészségügyi kockázata 
1.3. Fizikai aktivitás kockázata 
1.4. Gyakorlati irányelvek 

2. Obezitás 
2.1. Bevezetés 
2.2. Tünetei 
2.3. Diagnózis 
2.4. Kockázati tényezők 
2.5. Fizikai aktivitás előnyei 
2.6. Fizikai aktivitás irányelvek 

3. Cukorbetegség 
3.1. Bevezetés 
3.2. Tünetei 
3.3. Diagnózis 
3.4. Kockázati tényezők 
3.5. Fizikai aktivitás előnyei 
3.6. Fizikai aktivitás irányelvek 

4. Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) 
4.1. Bevezetés 
4.2. Tünetei 
4.3. Diagnózis 
4.4. Kockázati tényezők 
4.5. Fizikai aktivitás előnyei 
4.6. Fizikai aktivitás irányelvek 

5. Asztma 



5.1. Bevezetés 
5.2. Tünetei 
5.3. Diagnózis 
5.4. Kockázati tényezők 
5.5. Fizikai aktivitás előnyei 
5.6. Fizikai aktivitás irányelvek 

6. Hipertónia 
6.1. Bevezetés 
6.2. Tünetei 
6.3. Diagnózis 
6.4. Kockázati tényezők 
6.5. Fizikai aktivitás előnyei 
6.6. Fizikai aktivitás irányelvek 
6.7.  Vérnyomás és fizikai aktivitás 

7. Hiperlipidémia 
7.1. Bevezetés 
7.2. Tünetei 
7.3. Diagnózis 
7.4. Kockázati tényezők 
7.5. Fizikai aktivitás előnyei 
7.6. Fizikai aktivitás irányelvek 

8. Ízületi gyulladás 
8.1. Bevezetés 
8.2. Tünetei 
8.3. Diagnózis 
8.4. Kockázati tényezők 
8.5. Fizikai aktivitás előnyei 
8.6. Fizikai aktivitás irányelvek 

9. Csontritkulás 
9.1. Bevezetés 
9.2. Tünetei 
9.3. Diagnózis 
9.4. Kockázati tényezők 
9.5. Fizikai aktivitás előnyei 
9.6. Fizikai aktivitás irányelvek 

10. Parkinson kór 
10.1. Bevezetés 
10.2. Tünetei 
10.3. Diagnózis 
10.4. Kockázati tényezők 
10.5. Fizikai aktivitás előnyei 
10.6. Fizikai aktivitás irányelvek 

11. Szív-és érrendszeri betegségek (CVD) 
11.1. Bevezetés 
11.2. Tünetei 
11.3. Diagnózis 
11.4. Kockázati tényezők 
11.5. Fizikai aktivitás előnyei 
11.6. Fizikai aktivitás irányelvek 

12. Sztrók 
12.1. Bevezetés 
12.2. Tünetei 



12.3. Diagnózis 
12.4. Kockázati tényezők 
12.5. Fizikai aktivitás előnyei 
12.6. Fizikai aktivitás irányelvek 

13. Idős kór 
13.1. Bevezetés 
13.2. Változások 
13.3. Diagnózis 
13.4. Fizikai aktivitás előnyei 
13.5. Fizikai aktivitás irányelvek 

14. Kismama, illetve szülés utáni állapot 
14.1. Bevezetés 
14.2. Változások 
14.3. Fizikai aktivitás előnyei 
14.4. Fizikai aktivitás kockázata 
14.5. Fizikai aktivitás irányelvek 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Beadandó 
Gyakorlati követelmények teljesítése 
Óralátogatás 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 80% 

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) 

Beadandó leadás 
Gyakorlati követelmények teljesítése  
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Beadandó leadás 
Gyakorlati követelmények teljesítése  
Óra látogatás 
Írásbeli vizsga teljesítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

írásbeli és bemutatás 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Lampek Kinga és Rétsági Erzsébet (2015): Egészséges idősödés. Az egészségfejlesztés lehetőségei idős korban. 
Kézikönyv, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás-és Sporttudományi Intézet, TÁMOP-
4.1.2. E-15/1/KONV-2015-0003, Pécs- Magyarország. 

2. Morc Coulson (2011): The Complete Guide to Teaching Exercise to Special Populations. Bloomsbury Publishing 
PLC, London- United Kingdom. 



AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Dr. Takács Éva Judit (2018): Mozgás és diabétesz - Miért és hogyan mozogjanak a cukorbetegek? Oriold és 
Társai KFT., Magyarország. 

2. Janet Carr and Roberta Shepherd (2003): Stroke Rehabilitation. Guidelines for Exercise and Training to Optimize 
Motor Skill. Butterworth-Heinemann. 

3. Morc Coulson (2012): The Complete Guide to Pregnancy and Fitness. Bloomsbury Publishing PLC, London- 
United Kingdom. 

4. Udvarhelyi Edina (2012): Parkinson-kór és a testmozgás 1-2. Zafír Press, Magyarország. 

 

  



 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 

Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Wellness, vízi rekreáció Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2020.11.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   dr. Irmai István 

Oktató neve:  Nagy Kinga Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 

féléve: 

  6. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A vizes környezetben végezhető rekreációs tevékenységek tárháza rendkívül 

sokszínű és folyamatosan bővül, színesedik. A rekreációszervező, életmód 

szakemberek számára kiemelt fontosságú színtér a vízi rekreáció, így fontos, hogy 

ismerjék mind a szabadban, mind a wellness létesítményekben végezhető vízi 

rekreációs tevékenységek széles körét, eszköztárát. A kurzus során a hallgatók 



megismerkednek a vízben, a vízen, illetve a víz mellett szervezett sportprogramok 

szervezési, lebonyolítási sajátosságaival, a felhasználható sporteszközökkel és a 

biztonsági tudnivalókkal. 

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. 

Átlátja a rekreáció általános folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek működését.  

 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, szociológiai 

törvényszerűségeket.  

 6- Tisztában van a sport/rekreáció 

szabályozási környezetével, a szabályozás 

folyamatával. 

Tisztában van a sport és a rekreáció 

szabályozási környezetével, a szabályozás 

folyamatával.  

 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-Képes a sportszervezeteknél, 

sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, 

rekreációs központoknál, 

rendezvényszervezéssel foglalkozó 

szervezeteknél szervezői és vezetői 

feladatok ellátására. 

 Képes sportrendezvények, aktív 

turisztikai programok, egészségturisztikai 

szolgáltatások, táborok, túrák önálló 

tervezésére, megszervezésére és azok 

levezetésére.  

 6-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 

rekreációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására. 

 Képes az egészség- és életmódkultúra 

feltételeinek felmérésére, valamint az 

egészségtudatos életmód tervezésére, az 

egészségfejlesztésre, a rekreációs és 

mentálhigiénés kultúra kialakítására, 

feltételeinek megteremtésére és 

korrekciójára a családokban  

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 

együttműködésre és a kommunikációra 

 Törekszik arra, hogy a szakmai 

problémákat lehetőség szerint másokkal, 

más szervezetekkel együttműködve oldja 



nézetek; szándékok, törekvések) magyar és idegen nyelven. meg.  

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 életmód 

kultúrát megalapozó és fejlesztő 

rekreációt, illetve életminőséget.  

6-Célul tűzi ki maga elé, hogy szóbeli és 

írásbeli kommunikációja az általa beszélt 

nyelveken közérthető legyen. 

 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. 

 Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és sport, 

rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával.  

 6-Önállóan gondolja végig a testkulturális 

terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a 

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-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. 

 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. Vízi rekreáció természetes, outdoor környezetben. Rekreációs mozgásformák vizen, víz alatt és a vízparton. 

2. Vízi sportok előrehajtó erő szerinti bontásban (szél, víz, emberi erő, motor). Extrém outdoor vízi sportok. 

3. Az outdoor vízi rekreáció speciális szervezési és lebonyolítási feladatai. 

4. Vízi rendezvény szervezése, bejelentési kötelezettség 

5. Csapatépítők/tréning programok, játékok outdoor, vizes környezetben. 



6. Külföldi és hazai helyszínek jellegzetességei, érdekességek, turisztikai jelentőség. 

7. Meteorológia: Időjárás, frontok. Csomók (VMSz elektronikus tananyag) 

8. Vízből mentés télen – nyáron, önmentés, társmentés, kommunikáció (VMSz elektronikus tananyag) 

9. Elsősegélynyújtás vízen és vízparton (teendők, sérülések típusai) (VMSz elektronikus tananyag) 

10. Vízi rekreáció indoor környezetben (aqua fitness, senior torna, vízi játékok különböző korosztályoknak). 

11. Wellness szolgáltatások – modern vízi rekreáció. 

12. Exkluzív és modern indoor vízi szolgáltatások. Létesítmények, turisztikai jelentőség. 

13. Szervezési és lebonyolítási feladatok indoor vízi programoknál. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

ALÁÍRÁS MEGADÁSÁNAK FELTÉTELE NAPPALI TAGOZATON: 

● Max. 20% hiányzás (2 x 90 perc) = 1 db duplaóra - gyakorlati foglalkozásról VAGY 2 db elméleti óra hiányzás. 

● ZH dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása a szorgalmi időszak végéig. 

ÉRDEMJEGY KIALAKÍTÁSA NAPPALI TAGOZATON: 

● 50% Zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban a megadott tananyagból. 

● 50% VÍZI REKREÁCIÓ gyakorlati bemutatás (vízi játék / vetélkedő szervezése 20 perc x 4-5 fős csoportokban        

(5 perces előkészület, 10-15 perc foglalkozás tartása a csoporttársaknak) 

●  

ALÁÍRÁS MEGADÁSÁNAK FELTÉTELE LEVELEZŐ TAGOZATON: 

Házi dolgozat készítése és leadása a szorgalmi időszak utolsó napjáig: 

Vízi rekreációs program forgatókönyvének elkészítése (min. 6000 karakter, Word-ben, 12-es Calibri-ben, 1-es sorköz) 

2 fős csoportokban, mely tartalmazza: 

1. program célcsoportjának részletes bemutatását, terhelhetőségüket, jegy 10%-a 

2. a program fő célját, program részletes leírását - jegy 10%-a 

3. program helyszínét, felhasználandó eszközöket, költségtervet (csak a rekreációs program költségeit)- jegy 10%-a 

4. kockázatmenedzsment tervet (résztvevők, külső körülmények, eszközök; elkerülésük) - jegy 10%-a 

5. program marketingtevékenységét (csatornák, üzenet, tartalom és forma) - jegy 10%-a 

 

ÉRDEMJEGY KIALAKÍTÁSA LEVELEZŐ TAGOZATON: 



● 50% Zárthelyi dolgozat a 4. K-héten a megadott tananyagból. 

● 50% Házi dolgozat megírása a megadott szempontok alapján a szorgalmi időszak végéig. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: nappali munkarendben: max. 20%,  

levelező munkarendben: max. 25%  

                        vagy  

nappali munkarendben: min. 80%-os részvétel kötelező, 

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

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Óralátogatás a TVSz. alapján, az órákon való aktív részvétel, aláírás 

megszerzése, ZH dolgozat megírása, gyakorlati bemutatás (nappali 

tagozaton) / két fős csoportokban házidolgozat készítése (levelező 

tagozaton) a szorgalmi időszak végéig. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás a TVSz-nek megfelelően, gyakorlati foglalkozáson AKTÍV 

részvétel! ZH dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása a 

szorgalmi időszak végéig; a feltételek nem teljesítése az aláírás 

megtagadását vonja maga után. Az aláírás megszerzéséhez előírt 

elmaradt előfeltételek teljesítésére a hallgatókkal egyeztetett pótidőpont 

kerül meghatározásra a vizsgaidőszak első hetének végéig. A 

vizsgaidőszak első hetét követően a hallgatók kizárólag vizsgát tehetnek, 

aláírás megszerzése vagy megtagadása nem lehetséges. A gyakorlati 

foglalkozás (2 x 90 perc) pótlása csak a nappalis csoportokba való 

becsatlakozással lehetséges, orvosi igazolás ellenében. 



 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy, mely 5 fokozatú érdemjeggyel zárul. 

ZH dolgozat (N+L) és házidolgozat megírása (L) / gyakorlati bemutatás (N). 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Buzgó József (2016) Vízi sportok - Kaland, élmény, szórakozás minden korosztálynak. Mediaworks, Budapest. p. 193. 

(elérhető a TF könyvtárban) 

 

Eduard Inglés, Mike McClure (2017) WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET 

                      http://www.beactive-getwet.eu/storage/get-wet-toolkit.pdf 

 

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának hivatalos tananyaga (2015): Vízből mentés ismeretek - elektronikus 

              tankönyv. Elérhető: 

                  http://vizimentok.hu/pictures/downloadmanager/4/55/Vizbol_mentesi_ismeretek_2015_ISBN.pdf  

                  (Utolsó letöltés: 2020.11.26.) 

 

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának hivatalos tananyaga (2015): Elsősegélynyújtás vízen és vízparton 

    elektronikus tankönyv. Elérhető: 

    http://vizimentok.hu/pictures/downloadmanager/4/55/Elsosegelynyujtas_vizen_es_vizparton_2015_ISBN_v2.pdf 

     (Utolsó letöltés: 2020.11.26.) 

 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Bánhidi M. (2011) Sportföldrajz. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, p. 223. 

Bíró, M. (2011) Uszodai sportok – Úszás, Víz alatti sportok, Mű- és toronyugrás, Vízilabda, Kajakpóló, Szinkronúszás, 

              Aquafitness. Eger: EKF.   

Bóka, F., Paulik, E., Polyák, E. (2012) Ki a természetbe! – menekülés a mindennapokból. A vízi sportok szerepe a 

http://www.beactive-getwet.eu/storage/get-wet-toolkit.pdf
http://vizimentok.hu/pictures/downloadmanager/4/55/Vizbol_mentesi_ismeretek_2015_ISBN.pdf
http://vizimentok.hu/pictures/downloadmanager/4/55/Elsosegelynyujtas_vizen_es_vizparton_2015_ISBN_v2.pdf


                rekreációban. Rekreacio.eu 2(1): 18–23. 

Jennings, Gayle (2007) Water-Based Tourism, Sport, Leisure, and Recreation Experiences. Elsevier.  

             Elérhető: 

http://thesispublication.com/wp-content/uploads/Gayle_Jennings_Water-Based_Tourism_Sport_LeisuBookFi-1.pdf 

             (Utolsó letöltés: 2020.11.26.) 

Peter Hudson (2015) Best ever water sports games. Australian eBook Publisher, pp. 79. 

https://play.google.com/books/reader?id=GlfBCQAAQBAJ&amp;hl=hu&amp;pg=GBS.ZZ05 (Utolsó letöltés: 2020.11.26.) 

Simon Bassett (2019) SUPOLJ velünk! - Bevezetés az állva evezésbe - Kalauz kezdőknek. Brittish Stand Up Paddle 

           Association. 

Tim Stott (2019) Water Sports and Water-Based Recreation. In: David Huddart, Tim Stott (2019) Outdoor 

           Recreation. Environmental Impacts and Management: Online ISBN 978-3-319-97758-4 pp. 331-359. 

http://extremesportok.hu/cikkek.php?kat=vizi (Utolsó letöltés: 2020.11.26.) 

 

 

Játékgyűjtemények: 

Walter Bucher (2000) 1001 úszás játék és gyakorlat - Kézikönyv tanároknak, edzőknek, versenyzőknek. Dialóg Campus. 

 

The Big Book of Swimming Pool Games: Turn Your Swimming Pool into a Playground with These Creative Water 

Games and Pool Games 

 

https://www.swimmingpool.com/pool-living/pool-fitness/pool-games/ (Utolsó letöltés: 2020.11.26.) 

https://icebreakerideas.com/swimming-pool-and-water-games/ (Utolsó letöltés: 2020.11.26.) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 
Szint: 

6. szint: BSc, BA 

Tantárgy megnevezése:  Zenére végezhető mozgásformák Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020. 11. 24. 

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

Szak megnevezése:  BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD 

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Mizerák Katalin 

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 zenei alapfogalmakkal, és különböző táncstílusok 
mozgásanyagával, annak a képességfejlesztésben netöltött szerepével. 
 

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 életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres 
fizikai aktivitás emberi szervezetre 
gyakorolt, tudományosan bizonyított 
hatásait.  

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a Ismeri az életen át tartó rekreációs és 



testnevelés általános folyamatait, 
rendszereit, valamint ezek felépítését, 
működését. 

egészségfejlesztési aktivitás 
kialakításának és fenntartásának 
pedagógiai, pszichológiai és 
kommunikációs feltételeit.  

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

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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

 Képes egészségmegőrzést, rehabilitációt 
szolgáló intézményekben rekreációs 
aktivitási programok tervezésére, 
foglalkozások megszervezésére és 
levezetésére.  

 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 fittségi és wellness 
tevékenységek szervezésére, 
koordinálására, illetve gyakorlati 
megvalósításukban való aktív 
részvételre.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

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-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

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

Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

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

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

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

 6-Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

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



személyiségét a testnevelés és 
sport/rekreáció társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával. 

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. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hallgatók megismerkednek a zenei alapfogalmakkal, a zene és a mozgás kapcsolatával, a zenére végezhető 
mozgásoknak felhasználási lehetőségeivel a rekreáció területén. 

1. óra: Balesetvédelmi oktatás. A félév követelményeinek ismertetése. A zenei alapfogalmak: ütem, ütemmutató, 

ritmus, periódus, zenei motívum, mondat. A modern technikák zenehasználata, stiláris sajátosságai: izolált 

mozgások és azok szerepe a bemelegítésben. 

2. óra: A modern technikák zenehasználata és stiláris sajátosságai: a Graham-technika gyakorlatai és azok szerepe 

a törzs izmainak bemelegítésében; erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok. 

3. óra: A modern technikák zenehasználata és stiláris sajátosságai: a boka-, térd- és csípőízület bemelegítése, 

képességfejlesztő gyakorlatok lábmozgásokon keresztül a battement tendu, a b. t. jeté, a frappé, az adagio és a 

grand b. jeté gyakorlatokon keresztül. 

4. óra: A modern technikák zenehasználata és stiláris sajátosságai: a Limon-technika gyakorlatai és azok szerepe a 

különböző izommunkával végre hajtott mozgások megéreztetésében. 

5. óra: A modern technikák zenehasználata és stiláris sajátosságai: tempóváltások: lassú – gyors, éles – nyújtott 

mozgások gyakoroltatása. 

6. óra: A klasszikus balett zenehasználata és stiláris sajátosságai: port de bras-k, azaz karvezetések, kartarások. 

7. óra: A klasszikus balett zenehasználata és stiláris sajátosságai: ugrásgyakorlatok a gyorsaság és az állóképesség 

fejlesztésének szolgálatában. 

8. óra: A klasszikus balett zenehasználata és stiláris sajátosságai: az ízületi mozgékonyság fokozása. 

9. óra: A magyar néptánc zenehasználata és stiláris sajátosságai: ugrós táncok: gyorsaság és állóképesség 

fejlesztés. 

10. óra: A magyar néptánc zenehasználata és stiláris sajátosságai: csapásolások: ritmusképesség-fejlesztés. 

11. óra: A show és színpadi táncok zenehasználata és stiláris sajátosságai: lépéskombinációk: a térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

12. óra: Szintetizálás: a zenei ismeretek és az egyes táncos műfajok sajátosságainak összefoglalása, rendszerezése, 

felkészülés a bemutatásra. 

13. óra: Ellenőrzés: a hallgatók bemutatják saját gyakorlataikat a bemelegítés és/vagy a képességfejlesztés 
területén, az órán tanultak felhasználásával. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A bemutatási gyakorlat jellegének és célcsoportjának meghatározása oktatói konzultációval. 



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) 

 Gyakorlati bemutatás: egy minimum 1,5 perces 
bemelegítő/képességfejlesztő gyakorlat megtervezése és bemutatása 
zenére. A hallgatók az oktatóval történő konzultáción határozzák meg a 
gyakorlat jellegét és célcsoportját. 
 

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 

  http://bolyaannamaria.hu/tananyag/zeneelmelet_i.pdf  

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Bretus Mária – Zórándi Mária: A balett-technika alapjai, Budapest, 1998, Planétás Kiadó  
Daniel Lewis: José Limón tánctechnikája, Budapest, 2000, Planétás Kiadó 
Lemhényiné Tass Olga: A tudatos mozgás művészete, Budapest, 2007, Semmelweis Kiadó 
Zórándi Mária (szerk.): Néptáncaink tanítása – Ugrós táncaink, Budapest, 2003, Planétás Kiadó 
 

 

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. 

A Rekreáció mesterképzés elméleti ismereteit hazai és külföldi szakirodalomra építve, az 

egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez legmagasabb szintű tudás 

megszerzését tűzi ki céljául, mely ismeretek birtokában a hallgatók elsajátítják gyakorlatban a 

rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez, vállalkozások 

működtetéséhez, projektek teljes körű menedzseléséhez, szabadidősport rendezvények, 

sportturizmussal-egészségmegőrzéssel kapcsolatos, aktív pihenést segítő programok 

megvalósításához szükséges ismereteket. 

A szakmai gyakorlatok keretében a hallgatók bepillantást nyerhetnek többek között a munkahelyi 

egészségfejlesztésbe, nagy világversenyek, konferenciák szervezésébe, pilot programok 

megvalósításába. Fontos cél, hogy hallgatóink, az elméletben tanultakat ténylegesen átültessék és 

alkalmazzák gyakorlatban, és ezzel sikeres szakemberré váljanak.   

 

  

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.  

 

 A képzés jellegéből adódóan kiemelt hangsúlyt helyezünk a gyakorlati, külsős helyszínen 
történő, otthoni egyéni, és projekt rendszerű, tapasztalati tanuláson alapuló 
csoportmunkára, a rugalmas konzultációs lehetőségekre. Fontos megjegyezni, hogy az 
egyetemi munka mellett, a sikeres szakemberré váláshoz nélkülözhetetlen a világpolitikai 



folyamatok naprakész követése, a magyar és idegen nyelvű szakirodalom 
tanulmányozása, az idegennyelv-tudás folyamatos fejlesztése. 

 

Az oktatás során alkalmazni kívánt egyéb eszközök: 

 Egyéni és csoportos konzultációk, kerekasztal beszélgetések és tapasztalatcserék. Ezen 
beszélgetések alkalmával az oktatók és a hallgatók közösen elemzik az órákon felmerülő 
elméleti és gyakorlati problémákat, valamin ezek megoldási lehetőségeit.  

 Önálló munka: az elméleti oktatás kiegészítéseként az önfejlesztés iránti igény 
megteremtéséhez, a szakmai tudás folyamatos fejlesztéséhez házi dolgozatok, 
prezentációk készítése a szakirodalom felhasználásával. 

 Csoportmunka: a csoporttagok közös aktivitásán túl, az együttműködés során szerzett 
tapasztalok is hozzájárulnak a személyiségfejlesztéshez.  

 Projektmunka: folyamatos mentorálás mellett, csapatban, de az egyéni kompetenciák 
maximális figyelembe vételével, a munkafolyamatok logikus egymásra épülésének 
megismerése, megtapasztalása a szakma kiemelt területein (fortprofit, nonprofit 
szervezeteknél) a tervezéstől, a lebonyolításon keresztül az utókövetésig bezárólag teljes 
körűen kiterjed. 

 

 

 

 


