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I.  

Adatlap 

 

1. Az szak megnevezése: Rekreáció mesterképzési szak 

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

megjelölése: 

- végzettségi szint: mester- (master; rövidítve: MSc-) fokozat 

- szakképzettség: okleveles rekreáció irányító 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Recreation Expert 

3. Képzési terület: sporttudomány 

4. Képzési idő: 4 félév 

5. A fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 813 

7. A rekreáció mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:  

 

A képzés célja:  

 

A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált 

szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba 

befolyásolni, és ez által hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének 

életminőségének javulásához. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő 

folyatatására. 

 

7.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

7.1.1. A rekreáció irányító 

a) tudása 

- 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. 
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- Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés specialitásait, megérti az egészségmagatartást és 

a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti 

tényezők szerepét és komplex hatásmechanizmusát. 

- Felismeri a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító 

tényezőket, azok következményeit, és megnevezi az optimális korrekciós 

megoldásokat. 

- Rendelkezik az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez 

szükséges ismeretekkel, ismeri a különböző életkorok, személyiségtípusok, speciális 

élethelyzetek rekreációs tevékenységet befolyásoló jellemzőit. 

- Rendelkezik a rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és 

fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, a vállalkozások 

működtetéséhez, projektek menedzseléséhez és események szervezéséhez szükséges 

szaktudással. 

- Megfelelő módszertani és stratégiai tudással rendelkezik a rekreáció területén 

felmerülő konfliktusok és egyéb interakciós helyzetek hatékony megoldásához. 

 

b) képességei 

- Képes a rekreáció ismeretrendszerét alkotó multidiszciplináris tudásanyag analízisére, 

az általános és speciális összefüggések szintetizálására és értékelésére. 

- Képes a szakmai problémák feltárására, valamint az azok megoldásához szükséges 

elméleti és gyakorlati megközelítések megfogalmazására. 

- Felhasználja a rekreációhoz kapcsolódó tudományágak kutatási eredményeit az 

egyének egészség- és szabadidő-kultúrájának fejlesztésében. 

- Képes egy adott célcsoport sajátosságaihoz igazodó, életminőség-javító, közösségépítő 

és rekreációs programok megszervezésére és lebonyolítására. 

- 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. 

- Képes az egészségtudatos szemléletmód és cselekvési kultúra kialakítására. 

- Eredményesen kezeli a speciális helyzetben lévő személyek életviteli és rekreációs 

igényeit, elősegíti azok integrációs folyamatait. 

- Képes a munkakörét érintő új módszerek, ismeretek szakszerű értékelésére és 

eredményes alkalmazására, felismeri szaktudása multidiszciplináris jellegét, azonosítja 

szakmai fejlődésének lehetséges irányait. 

 

c) attitűdje 

- Hiteles, mintaértékű életmódot folytat, az egészséges és rekreatív életvitelre ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik, melyeket törekszik másoknak is átadni. 

- Vállalja szakmai identitását, betartja a munkakörét érintő jogszabályokat és etikai 

normákat, szükség esetén hozzájárul azok fejlesztéséhez. 
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- Elfogadja a rekreáció társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségeit, az egyéni és 

környezeti adottságokat, azok pozitív befolyásolására, megalapozott döntéshozatalra 

és hatékony problémamegoldásra törekszik. 

- Nyitott a szakmai kapcsolatépítésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 

kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

- Munkája során tiszteletben tartja mások jogait, egyéniségét és szuverén döntéseit. 

- Komplex szakmai feladatköröket ellátó csoportok, szervezetek vezetésére törekszik. 

- Elkötelezett az élethosszig tartó tanulás szükségessége mellett. 

 

d) autonómiája és felelőssége 

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

szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. 

- Önállón dönt a munkakörét érintő kérdésekben és maximális felelősséget vállal 

munkája következményeiért, képes az önellenőrzésre, értékeli annak eredményességet 

és javítja hibáit. 

- Kompetenciahatárainak biztos ismeretében felismeri a speciális szakemberhez (orvos, 

dietetikus, gyógytornász, pszichológus stb.) fordulás szükségességet. 

- Egy szakmai közösség tagjaként elfogadja és alkalmazza az adott szakterület bevett 

eljárásait, etikai normáit, ugyanakkor alkotó módon részt vesz azok megújításában. 

- Felelősséget vállal a természetes és épített rekreációs környezet állagmegóvásáért és 

fenntartható fejlesztéséért. 

- Önállóan irányítja a fitness és wellness létesítmények, művelődési és közösségi házak, 

önkormányzatok, vállalatok egészségfejlesztő és rekreációs tevékenységét. 

- Vezető szerepet lát el szakmai szervezetekben, csoportokban. 

- Képviseli szakmáját fórumokon, teljes mértékben együttműködik szakmai és civil 

szervezetekkel. 

 

8. A mesterképzés jellemzői 

 

8.1. Szakmai jellemzők 

 

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

- sporttudomány 40-60 kredit; 

- egészségtudomány 20-30 kredit; 

- neveléstudomány és pszichológia 10-20 kredit; 

- társadalomtudomány 10-20 kredit; 

- gazdálkodás- és szervezéstudományok 10-20 kredit; 

- a rekreáció szervezés, rekreáció vezetés választható szakmai ismeretei 10-15 kredit. 
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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 100 óra 

időtartamot elérő, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, 

közművelődési intézményekben végzett gyakorlat. Kreditértéke 6 kredit a sporttudomány 

tudományág részeként. 

 

9. A diplomadolgozat kreditértéke: 10 kredit 
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II.  

A képzés rendszere 
 
 

1. A képzés rendszere 

 

A képzésre sporttudományi képzési területen BSc, BA végzettség birtokában lehet 

jelentkezni. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 

tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel (ebből 10 kredittel a 

sporttudomány területéről) rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 

kell megszerezni. A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik, melynek 

összetevői: 1) szóbeli, írásbeli felvételi vizsga; 2) az oklevél minősítése; 3) 

többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, 

sporteredmény). A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban 

szervezett 120 óra időtartamot elérő, sportegyesületekben, fitnesztermekben, 

közművelődési intézményekben és különböző szabadidősport rendezvényeken végzett 

gyakorlat.  

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 

(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 

oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges. A hallgatói teljesítmények 

értékelését és ellenőrzését a tanterv óra- és vizsgatervében előírt gyakorlati jegyek, 

kollokviumok, továbbá szigorlatok egymáshoz kapcsolódó rendszere biztosítja. A szak 

befejezése diplomadolgozat készítéssel és annak védésével, valamint záróvizsgával, 

bizottság előtt történik.  

 

2. A képzés szervezési formája 

 

A képzés nappali és levelező tagozatos munkarendben is folyik. 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 

gyakorlati tárgyak esetében a hallgatók létszáma optimális a projektmunka keretében 

történő tananyag feldolgozásra. A kontaktórák mellett a hallgatók egyéni felkészülését 

támogatják az előre megadott szakirodalmi anyagok, valamint az oktatók 

tantárgyankénti személyes konzultációs tevékenysége. A munka világába szervezett 

tanórák és gyakorlati foglalkozások alkalmat adnak a tananyag szintetizálására pilot 

programok és jó gyakorlatok keretében.  

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett, a 120 óra 

időtartamot elérő, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési 

intézményekben és különböző szabadidősport rendezvényeken végzett gyakorlat. 

Kreditértéke 6 kredit a sporttudomány tudományágon belül. 
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3. Átjárhatóság 

 

Amennyiben az Európai Felsőoktatási Térség országaiból származó hallgató legalább 

alapszakos végzettségre épített szakedző képzésről kíván átjelentkezni a képzésre, és 

dokumentáltan bizonyítja, hogy eddigi tanulmányai a képzés képesítési 

követelményeinek megfelelnek, akkor a TVSz alapján bekapcsolódhat a képzésbe. Az 

elfogadható tantárgyakról a Testnevelési Egyetem Kreditátviteli Bizottsága egyéni 

elbírálás alapján dönt. 

 

 

4. 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. 

 

6.  A képzés fejlesztési politikája 

 

A folyamatos fejlesztésben legfőbb célkitűzésünk, hogy megfeleljünk az oktatás 

naprakész tartalmi, és az oktatás korszerű módszertani követelményeinek. Legfőbb 

célkitűzésünk, hogy a hallgatók a szakma hazai és nemzetközi szintjein szakértői 

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

adaptálni a munka világába.  

A képzés továbbfejlesztéséhez szükségesnek tartjuk, hogy tananyagainkat folyamatosan 

korszerűsítsük és igazítsuk a felsőoktatás változásaihoz. A tananyagok feldolgozását 

gyakorlati tapasztalatszerzéssel és a multimédia eszközeivel is támogatjuk. A 

folyamatos fejlesztés érdekében a kutatási és egyéb pályázatokon történő részvételt, 

illetve a jó gyakorlatok átvételét elengedhetetlennek tartjuk. 
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Végzett hallgatóinkkal konferenciák szervezésével és továbbképzésük 

megszervezésével tartjuk a kapcsolatot. 

 

III.  

 A képzés tanterve 
 

Rekreáció 1. FÉLÉV 
2. 

FÉLÉV 
3. FÉLÉV 4. FÉLÉV Össz         

óra   

szám 

Össz 

kredit 
K/GY 

mesterképzés óra 
kr 

óra 
kr 

óra 
kr 

óra 
kr 

  e gy e gy e gy e gy 

Egészségtudomány 26   3 52   5 52   3 26   2 156 13   

Alkalmazott terhelésélettan 26   3                   26 3 K 

Életszakaszok       26   2             26 2 K 

Mozgástanulás és 
szabályozás alapjai 

      26   3             26 3 K 

Kiegészítő gyógymódok, 
terápiás sportrekreáció 

            26 26 3       52 3 K 

Sporttáplálkozás                   26   2 26 2 K 

Neveléstudomány és 

pszichológia 
26   3 26   3   26 2   26 2 104 10   

Szabadidőpszichológia és 

testmozgás pszichológia 
26   3                   26 3 K 

Vezetéslélektan       26   3             26 3 K 

Kommunikációs 
képességfejlesztés 

              26 2       26 2 GY 

Sportpszichológiai 
módszerek 

                    26 2 26 2 GY 

Sporttudomány   40 2   92 8   66 4 52   4 250 18   

Szakmai gyakorlat I.   40 2                   40 2 GY 

Kutatásmódszertan         26 3             26 3 GY 

Sportszaknyelv         26 3             26 3 GY 

Szakmai gyakorlat II.         40 2             40 2 GY 

Szabadidősportok               26 2       26 2 GY 

Szakmai gyakorlat III.               40 2       40 2 GY 

Mozgásszervi 
szűrőprogramok  

                    26 2 26 2 GY 

Divat és extrém sportok                     26 2 26 2 GY 

Társadalomtudomány                         104 9   

Rekreáció pedagógia 26   2                   26 2 K 

Sport- és 

szervezetszociológia 
26   3                   26 3 K 

Szabadidő szociológia       26 2               26 2 K 

Művészet és rekreáció                   26   2 26 2 K 

Rekreációszervezés 

szakmai ismeretei 
                        426 35 

  

Alkalmazott rekreáció   38 3                   38 3 GY 

Rekreációs sportok és 
mozgásformák I. 

12 26 4                   38 4 GY 
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Rekreáció 1. FÉLÉV 
2. 

FÉLÉV 
3. FÉLÉV 4. FÉLÉV Össz         

óra   

szám 

Össz 

kredit 
K/GY 

mesterképzés óra 
kr 

óra 
kr 

óra 
kr 

óra 
kr 

  e gy e gy e gy e gy 

Vitorlás és szörf tábor   26 2                   26 2 GY 

A sportrekreáció elmélete       26   2             26 2 K 

Hegyi túrázás (táborozás)         26 2             26 2 GY 

Rekreációs sportok és 
mozgásformák II. 

      12 26 4             38 4 GY 

Sportturizmus         26 2             26 2 GY 

A sportrekreáció elmélete 
és módszertana I. 

            26 26 4       52 4 GY 

Egészségturizmus               26 2       26 2 GY 

Rekreációs sportok és 

mozgásformák III. 
              26 2       26 2 GY 

Rekreációs edzéselmélet             26   2       26 2 K 

A sportrekreáció elmélete 
és módszertana II. 

                  26 26 4 52 4 K 

Lovas tábor                     26 2 26 2 GY 

Gazdálkodás és 

szervezéstudományok 
                        208 19   

Létesítményüzemeltetés 26   2                   26 2 K 

Projektmenedzsment   26 2                   26 2 GY 

Rekreáció menedzsment   26 2                   26 2 GY 

Vállalkozásindítás               26 3       26 3 GY 

Sporteseménymenedzsment               26 2       26 2 GY 

Humánerőforrás- 
menedzsment 

                  26   3 26 3 K 

Szabadidősport üzleti 
kérdései 

                  26   3 26 3 K 

Rekreáció turizmus 
szervezés 

                    26 2 26 2 GY 

Kötelezően választható 

tantárgy 
                        78 6   

Kötelezően választható 

tantárgy I. 
    2                   26 2 K 

Kötelezően választható 

tantárgy II. 
          2             26 2 GY 

Kötelezően választható 

tantárgy III. 
                2       26 2 K 

Diplomadolgozat                           10   

Diplomadolgozat I.                 4       0 4 Gy 

Diplomadolgozat II.                       6 0 6 Gy 

ÖSSZESEN:                         1326 120   
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A diplomadolgozat 

 

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének 

előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, 

egyéni munkát igénylő hallgatói feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó 

alkalmazását követeli meg. A rekreáció mesterszakon a diplomadolgozati témát a 3. félévben 

kell megválasztani. 

A diplomadolgozatra vonatkozó követelményeket az egyetem Tanulmányi- és 

Vizsgaszabályzata (TVSZ) tartalmazza.  

 

A diplomadolgozat elkészítéséhez az intézmény az alábbi támogatást nyújtja: 

 A témaválasztást a honlapon közzétett címjegyzék segíti, de minden hallgató saját 

maga is választhat témát, amelynek azonban meg kell felelnie a képzés profiljának.  

 A választott témát a diplomadolgozat c. tantárgyi oktatója, aki egyben a témavezető 

hagyja jóvá. 

 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 diplomadolgozat bírálatára a felsőoktatás területén dolgozó elismert szakember, 

valamint a képzés oktatója kaphat felkérést a szakfelelőstől. 

 

Védésre csak olyan diplomadolgozat engedhető, amelyet a témavezető előzetesen védésre 

bocsáthatónak minősít. A diplomadolgozatok szoftveres plágium-ellenőrzését és archiválását  

egyetem könyvtára biztosítja. A diplomadolgozat minősítése 5 fokozatú skálán történik. 

 

Záróvizsga 

 

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik. A záróvizsgára bocsátás feltételei: a 

végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; a diplomadolgozat elkészítése és megvédése; 

az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése. A záróvizsga jellege és típusa: 

a képzési célnak megfelelően szóbeli vizsga. A záróvizsgára vonatkozó további 

követelményeket a TVSZ fogalmazza meg. 

 

Oklevél 

 

Az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata határozza meg az oklevél eredményének 

kiszámítási módját és minősítését. A rekreáció mesterképzési szakon szerezhető végzettségi 

szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: mester- (rövidítve: MSc-) fokozat, 

szakképzettség: okleveles rekreáció irányító.  

 

 

 

 

1. félév 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

Válasszon az alábbi szintek 

közül. 

Tantárgy megnevezése:  Alkalmazott Rekreáció Kódja:  
TE-RMN-RRC-ALR 

 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Milassin Ákos 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 

vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja:   

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a rekreáció, szabadidősport gyakorlati 

területetivel. 

Ennek érdekében a magyarországi szabadidősport különbönző szegmenseiből 

vendégelőadókat hívunk, akik a saját területükön keresztül átfogó képet festenek a 

hazai rekreáció szervezésről és irányításról. 

A hallgatók így a Bsc. szinten elsajátított elméleti tudásukat tudják adaptálni a 

gyakorlatban megvalósuló rekreáció, szabadidősport területein keresztül. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

Rendelkezik a rekreáció egyes 

területeinek szervezéséhez, vezetéséhez 

és fejlesztéséhez szükséges elméleti és 

gyakorlati ismeretekkel, a 

vállalkozások működtetéséhez, 

projektek menedzseléséhez és 

események szervezéséhez szükséges 

szaktudással.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes egy adott célcsoport 

sajátosságaihoz igazodó, életminőség-

javító, közösségépítő és rekreációs 

programok megszervezésére és 

lebonyolítására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Elfogadja a rekreáció társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit, az 

egyéni és környezeti adottságokat, azok 

pozitív befolyásolására, megalapozott 

döntéshozatalra és hatékony 

problémamegoldásra törekszik. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Szakmai kérdésekben 

együttműködést kezdeményez és tart 

fenn a testkulturális területen található 

hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

Egy szakmai közösség tagjaként 

elfogadja és alkalmazza az adott 

szakterület bevett eljárásait, etikai 

normáit, ugyanakkor alkotó módon 

részt vesz azok megújításában.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Az órarendi órák keretin belül a vendégelőadók frontális előadás és interaktív beszélgetéseken keresztül ismertetik saját 
szervezetük működését és kapcsolatát a rekreációval. 

Az órák témái szabadidősport, rekreáció működése, irányítása a kormányzati, önkormányzati, Non-profit, for-profit 
területeken keresztül. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 A félév gyakorlati jeggyel végződik. 

 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

A félév aláírásának feltétele, az órákon való aktív részvétel. 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Ppt prezentáció, szabadon választott rekreációs szervezet bemutatása 10-
15 slide-on keresztül. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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A vendégelőadók által ajánlott irodalmak. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: EGÉSZSÉGTUDOMÁNY MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  ALKALMAZOTT 

TERHELÉSÉLETTAN 
Kódja:  TE-RMN-ESO-ATE 

TE-RML-ESO-ATE 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018.04.19. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Uvacsek Martina 

Oktató neve:  Trájer Emese 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Előtanulmányi feltételek: -  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 
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Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Az emberi szervezet akut és krónikus terhelésre adott élettani és biokémiai 

válaszainak megismerése. A szervezet adaptációjának megismerése a 

különböző terhelési típusok és külső környezeti tényezők hatására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport 

sajátos kutatási (ismeretszerzési és 

probléma-megoldási) módszereit, 

absztrakciós technikáit, a hazai és 

nemzetközi kutatás-fejlesztés és 

innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

Rendelkezik az egészséges életmód 

megvalósításához és a testkultúra 

fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel, 

ismeri a különböző életkorok, 

személyiségtípusok, speciális 

élethelyzetek rekreációs tevékenységet 

befolyásoló jellemzőit.  

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 

károsodási mértékének a 

megállapítására alkalmas legújabb 

műszereket, módszereket és 

eljárásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 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. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

 Képes az egészségtudatos 

szemléletmód és cselekvési kultúra 

kialakítására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik; az ember 

és környezete harmonikus 

 Hiteles, mintaértékű életmódot folytat, 

az egészséges és rekreatív életvitelre 

ösztönző szemléletmóddal rendelkezik, 

melyeket törekszik másoknak is átadni. 
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egyensúlyára figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik másnak is átadni. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

Kompetenciahatárainak biztos 

ismeretében felismeri a speciális 

szakemberhez (orvos, dietetikus, 

gyógytornász, pszichológus stb.) 

fordulás szükségességet.  

 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 sporttudomány fejlődése, története, a teljesítmény összetevői, ezek mérési lehetőségei. 

2. Kardiovaszkuláris adaptáció edzésterhelésre. Perifériás vérkeringés terhelés alatt, keringésszabályozás, 

edzéshatások. A szívműködés sportélettani jellemzői. 

3. A légzőrendszer adaptációja edzésterhelésre.  

4. Izom-anyagcsere adaptáció. Anyagcsere folyamatok különböző típusú terhelések során.  

5. Energiaszolgáltató rendszerek, energianyerés fajtái. 

6. Labor-és pályatesztek. 

7. Tejsavmérés jelentősége, alkalmazása sport, élsport és rehabiéitáció területén 

8. Teljesítménydiagosztika alkalmazása a klinikumban és a rehabilitációban. 

9. A külső környezet hideg, meleg, hipo és hiperbar környezet teljesítménymódosító hatásai. 

10. Laborgyakorlat (nyugalmi és kiegészítő vizsgálatok terheléses vizsgálat során) 

11. Laborgyakorlat (küszöbteszt futószalagos terhelés során) 

12. Laborgyakorlat (spiroergometria kerékpárergometerer terhelés során) 

13. Laborgyakorlat (testösszetétel mérés) 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 
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Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 aktív részvétel az órákon 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 aktív részvétel az órákon 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Jákó Péter (Szerk.)(1998): Sportélettan In: A sportorvoslás alapjai.pp.:31-78. Print City Kiadó és 

Nyomda Kft. Sárbogárd.  

 Larry Kenney, Jack Wilmore, David Costill (2012): Physiology of Sport and Exercise (Fifth Edition) 

Human Kinetics, Leeds, UK. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Pavlik Gábor (2011): Élettan-Sportélettan. Medicina, Budapest. 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
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Modul megnevezése: Gazdálkodás és 

szervezéstudományok 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:   Létesítményüzemeltetés Kódja: TE-RMN-SMD-LET 

TE-RML-SMD-LET 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

   

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Prof. Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve:  Dolnegó Bálint 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a létesítmények üzemeltetésének főbb folyamatait, 

legyenek tisztában a terület jogi és gazdálkodási szabályozásával. Sajátítsák 

el a területen zajló folyamatok lényegét, ismerjék fel a hazai viszonyok adta 

lehetőségeket a létesítmények menedzselésében a sport területén. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 

 

 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését felsőbb szinten is. 

Ismeri 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 tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

 Felismeri a civilizációs ártalmakból, 

életmódhibákból adódó, 

egészségkárosító tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi az 

optimális korrekciós megoldásokat. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

 Rendelkezik az egészséges életmód 

megvalósításához és a testkultúra 

fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel, 

ismeri a különböző életkorok, 
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személyiségtípusok, speciális 

élethelyzetek rekreációs tevékenységet 

befolyásoló jellemzőit. 

 7-Mélységében ismeri a mikro- és 

makroökonómia, pénzügy, számvitel, 

marketing területeit. 

 Megfelelő módszertani és stratégiai 

tudással rendelkezik a rekreáció 

területén felmerülő konfliktusok és 

egyéb interakciós helyzetek hatékony 

megoldásához. 
Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes a szakmai problémák 

feltárására, valamint az azok 

megoldásához szükséges elméleti és 

gyakorlati megközelítések 

megfogalmazására. 

 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. 

 Felhasználja a rekreációhoz 

kapcsolódó tudományágak kutatási 

eredményeit az egyének egészség- és 

szabadidő-kultúrájának fejlesztésében. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 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-Vezet vagy közreműködik hazai és 

kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési 

projektekben; a testkulturális területen 

belül képes stratégiai problémák 

megoldására. 

 Képes az egészségtudatos 

szemléletmód és cselekvési kultúra 

kialakítására. 

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. 

 Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív befolyásolására, 

valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra. 

 7-Testkulturális területen végzett 

munkája során tiszteletben tartja és 

védi a gyermeki és emberi méltóságot 

és jogokat. 

 Vállalja szakmai identitását, betartja a 

munkakörét érintő jogszabályokat és 

etikai normákat, szükség esetén 

hozzájárul azok fejlesztéséhez. 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Munkája során tiszteletben tartja 

mások jogait, egyéniségét és szuverén 

döntéseit. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy szervezetek 

vezetésére törekszik a testkulturális 

 Komplex szakmai feladatköröket ellátó 

csoportok, szervezetek vezetésére 

törekszik. 
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területen belül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

A szakmáját és a szaktárgyainak 

megfelelő tudományterületeket 

megalapozó nézeteket felelősséggel 

vállalja.  

 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. 

 A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 Kompetenciahatárainak biztos 

ismeretében felismeri a speciális 

szakemberhez (orvos, dietetikus, 

gyógytornász, pszichológus stb.) 

fordulás szükségességet. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

 Felelősséget vállal a természetes és 

épített rekreációs környezet 

állagmegóvásáért és fenntartható 

fejlesztéséért. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1., Speciális szoftverek és hardverek használata a sportlétesítményekben 

2., Passzív- és aktívház rendszerek a sportban - Napenergia hasznosításának módjai és alternatív megoldások 

3., Egyprofilú sportlétesítmények működtetése 

4., Multifunkciós sportlétesítmények működési sajátosságai 

5., Fedett létesítmények belső berendezésének kérdései  

6., Kültéri sportpályák működtetési sajátosságai 

7., Sportlétesítmények üzemeltetésének műszaki ismeretei 

8., Labdarugó stadionok üzemeltetése 

9., Vizes sportlétesítmények üzemeltetése 

10., Jeges sportlétesítmények üzemeltetése 

11., Best practices 

12., Best practices 

13., Best practices 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

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

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

Írásbeli házidolgozat leadása, gyakorlati követelmények teljesítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Hajnal István (2007): Az ingatlankezelés és a létesítménygazdálkodás alapjai. BME Mérnöktovábbképző Intézet 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Sterbenz Tamás és Géczi Gábor (2016): Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, Budapest 

Schwarz, E. C., Hall, S., Shibli, S. (2009) : Sport Facility Operations Management. Elsevier 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHED396/Sport%20Facilities%20Management 

%20readings/Sport%20Facility%20Operations%20Management.pdf 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Gazdálkodás és 

szervezéstudományok 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, 

rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése: Projektmenedzsment Kódja: TE-RMN-SMD-PRM 

TE-RML-SMD-PRM 

Tantárgy kreditértéke: 2 kredit Készítés 

dátuma: 

2020.02.24 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése: MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve: Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Resperger Viktória 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHED396/Sport%20Facilities%20Management
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Oktató neve: Széles József 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 
1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen/Nem 

Tantárgy jellege: Elmélet 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi 

lezárás) 

Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy bemutassa a projektek (elsősorban a rekreáció 

létesítmények és egészségfejlesztési megoldásokhoz kapcsolódó 

szervezetek esetében) menedzselésének lényegi kérdéseit, a 

projektmenedzsment eszköztárának fő elemeit 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 

 

7-Mélységében ismeri a mikro- és 

makroökonómia, pénzügy, számvitel, 

marketing területeit. 

Rendelkezik a rekreáció egyes 

területeinek szervezéséhez, 

vezetéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel, a vállalkozások 

működtetéséhez, projektek 

menedzseléséhez és események 

szervezéséhez szükséges 

szaktudással. 

Válasszon az alábbiak közül. Felismeri a civilizációs 

ártalmakból, életmódhibákból 

adódó, egészségkárosító 

tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi 

az optimális korrekciós 

megoldásokat. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

Képes a rekreáció 

ismeretrendszerét alkotó 

multidiszciplináris tudásanyag 

analízisére, az általános és 

speciális összefüggések 

szintetizálására és értékelésére 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 
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7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 

 

 

 

 

 

 

7-Törekszik a problémák megoldására 

a sporttudomány területén. 

Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok, szervezetek 

vezetésére törekszik. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

Önállóan irányítja a fitness és 

wellness létesítmények, 

művelődési és közösségi házak, 

önkormányzatok, vállalatok 

egészségfejlesztő és rekreációs 

tevékenységét. 

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 projektmenedzsment alapjai 

a. Alapfogalmak 

b. A projektmenedzsment mint feladat megoldási módszer 

c. A projektmenedzsment területei 

d. A projektek eredete, problémafa, célfa 

 

A projektszervezet, szervezeti illesztés 
a. A projektek tipikus szervezeti felépítése 

b. Főbb feladatok, felelősség, hatáskörök 

c. A projektszervezet működtetése 

d. A projektszervezet illesztése a vállalkozás szervezetébe 

A projektek kezdeményezési szakasza és felsőszintű tervezése 

a. A kezdeményezési szakasz célja, feladatai 

b. A megvalósíthatóság vizsgálata 

c. A felsőszintű tervezés célja, feladatok 

d. A projekt célok meghatározása 

e. Mérföldkőszintű terv 
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A projekt működésének megtervezése 
a. A működési terv készítésének célja, főbb elemek 

b. A kommunikációs terv 

c. A beszámoló rendszer tervezése 

d. További elemek 

 

GYAKORLAT 1 : 
A projektmegvalósítás tervei. A projektteljesítés irányítása. Projektsiker-szervezeti siker. 

 

A projekt működésének megtervezése 
e. A működési terv készítésének célja, főbb elemek 

f. A kommunikációs terv 

g. A beszámoló rendszer tervezése 

h. További elemek 

Ütem- és erőforrás tervezés 

a. Kiindulópontok 

b. A tervezés folyamata 

c. Hálótervezés, becslések 

d. Ütem- és erőforrástervvé alakítás 

e. További teendők, a terv finomítása és karbantartása 

 

 

Kockázatkezelési terv készítése 
a. Fogalmak, a tevékenység célja 

b. A terv készítésének folyamata 

c. Kockázatkezelési stratégiák 

d. Gyakorlati alkalmazások 

 

Projekt kommunikáció, feladat delegálás 
a. A projekt kommunikáció jelentősége, területei 

b. Kommunikációs technikák 

c. Megbeszélések előkészítése és levezetése 

d. E-mail és online kommunikáció 

e. Dokumentumkezelés 

Motiválás, konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia 

a. A motiváció szerepe a sikerben 

b. Motiválási elméletek 

c. Konfliktuskezelés 

d. Érzelmi intelligencia 

 

 
GYAKORLAT 2 : 
Egészségfejlesztési projektszükségletek és prioritási sorrendek. Az egészségfejlesztési 

projektmenedzsment legfontosabb szempontjai. 

 



25 

 

A projekt végrehajtás felügyelete, monitoring-kontrolling eszközök 
a. A monitoring-kontrolling ciklus 

b. A projekt jelentések ajánlott tartalma 

c. Bevált monitoring eszközök 

d. A beszámoló rendszer működtetése 

Változás- és problémakezelés a projektekben 

a. Tipikus változási helyzetek 

b. A változáskezelés folyamata 

c. Beavatkozási szintek 

d. A változások emberi oldala 

 

Projekt zárás és értékelés, a projektek legfőbb sikertényezői 
a. Teendők a projektek zárása során 

b. A projekt értékelés módjai 

c. A projektek sikerére ható tényezők áttekintése 

d. A legfőbb projekt sikertényezők 

 

összefoglaló 

tesztvizsga 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

aktív részvétel az órákon (kiegészítő pontok 

feladatai)+gyakorlatok 1 és 2 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

sikertelen gyakorlat 1 vagy 2 esetén aláírás megtagadva 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 
Összértékezési séma elemei: 

gyakorlatok 1+2    +írásbeli tesztvizsga 60+40% 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr.Chaudhuri Sujit et al.  Projekmenedzsment előadások anyaga PDF PPT TF 2017 

Esettanulányok beleértve: 

 A XVIII. ker. Sport és rendezvénycsarnok vázlattervének fejlesztése értékelemzéssel 

 Lótenyésztési és lovassport-központ kialakítása Keszthelyen – előzetes megvalósíthatósági 

tanulmány 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Szerző: Eric Verzuh: Projektmenedzsment Kiadó: HVG Zrt. Kiadás helye: Budapest Legújabb kiadás éve: 

2006 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Gazdálkodás és 

szervezéstudományok 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:   Rekreáció menedzsment Kódja: TE-RMN-SMD-REM 

TE-RML-SMD-REM 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

  2020.02.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 

Oktató neve:  Dolnegó Bálint 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 
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Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A rekreációs sport működésével kapcsolatos szervezési, irányítási 
feladatok és azok jogi, gazdasági társadalmi hátterének 
megismertetése 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 

 

 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését felsőbb szinten is. 

Ismeri 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 tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

 Felismeri a civilizációs ártalmakból, 

életmódhibákból adódó, 

egészségkárosító tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi az 

optimális korrekciós megoldásokat. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

 Rendelkezik az egészséges életmód 

megvalósításához és a testkultúra 

fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel, 

ismeri a különböző életkorok, 

személyiségtípusok, speciális 

élethelyzetek rekreációs tevékenységet 

befolyásoló jellemzőit. 

 7-Mélységében ismeri a mikro- és 

makroökonómia, pénzügy, számvitel, 

marketing területeit. 

 Megfelelő módszertani és stratégiai 

tudással rendelkezik a rekreáció 

területén felmerülő konfliktusok és 

egyéb interakciós helyzetek hatékony 

megoldásához. 
Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes a szakmai problémák 

feltárására, valamint az azok 

megoldásához szükséges elméleti és 

gyakorlati megközelítések 

megfogalmazására. 

 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. 

 Felhasználja a rekreációhoz 

kapcsolódó tudományágak kutatási 

eredményeit az egyének egészség- és 

szabadidő-kultúrájának fejlesztésében. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 Képes feltárni az életviteli hibákat, 

egyénre és közösségre szabott 

egészségmegőrző, prevenciós 

programokat dolgoz ki és irányít, 
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továbbá rekreációs és életmódkultúra 

javítását célzó kutatásokban vesz részt. 

 7-Vezet vagy közreműködik hazai és 

kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési 

projektekben; a testkulturális területen 

belül képes stratégiai problémák 

megoldására. 

 Képes az egészségtudatos 

szemléletmód és cselekvési kultúra 

kialakítására. 

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. 

 Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív befolyásolására, 

valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra. 

 7-Testkulturális területen végzett 

munkája során tiszteletben tartja és 

védi a gyermeki és emberi méltóságot 

és jogokat. 

 Vállalja szakmai identitását, betartja a 

munkakörét érintő jogszabályokat és 

etikai normákat, szükség esetén 

hozzájárul azok fejlesztéséhez. 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Munkája során tiszteletben tartja 

mások jogait, egyéniségét és szuverén 

döntéseit. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy szervezetek 

vezetésére törekszik a testkulturális 

területen belül. 

 Komplex szakmai feladatköröket ellátó 

csoportok, szervezetek vezetésére 

törekszik. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

A szakmáját és a szaktárgyainak 

megfelelő tudományterületeket 

megalapozó nézeteket felelősséggel 

vállalja.  

 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. 

 A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 Kompetenciahatárainak biztos 

ismeretében felismeri a speciális 

szakemberhez (orvos, dietetikus, 

gyógytornász, pszichológus stb.) 

fordulás szükségességet. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

 Felelősséget vállal a természetes és 

épített rekreációs környezet 

állagmegóvásáért és fenntartható 

fejlesztéséért. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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A sport és rekreáció-menedzsment fogalma, funkciója, a sportszakmai siker feltételei 

A rekreációs sport környezete és erőforrásai 

Szervezetek a sport és a rekreáció területén, a sportszervezeti célok rendszere 

Szervezetirányítás és sportszervezés 

A magyar sport végrehajtó szervezetei; egyesületek, sportvállalkozások 

A magyar sportirányítás és a rekreáció lehetőségei 

A sportfinanszírozás rendszere  

Az utánpótlás-nevelés  

A fogyatékosok sportja 

Sportesemény- és versenyszervezés 

Nemzetközi sportszervezetek 

Sport és politika 

Összefoglalás   

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Órai feladatok prezentálása 

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 félév során 3 db órai gyakorlati munkát minden hallgatónak el kell 

készítenie. Az utolsó tanórán teszt jellegű írásbeli dolgozat kerül 

megírásra, illetve ez a vizsgaidőszakban pótolható. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás 

3 db órai feladat 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Zárthelyi dolgozat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Sterbenz Tamás és Géczi Gábor: Sportmenedzsment, TF, 2016. 

András Krisztina (2006): A szabadidősport gazdaságtana. Corvinus Egyetem, Vállalat-gazdaságtan Intézet, 

Műhelytanulmány. 

Béki Piroska (2015): Rekreáció-menedzsment. Campus Kiadó. Debrecen. 
Géczi Gábor (2014): Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül. Magyar 

Sportmenedzsment Társaság, Budapest. 
Sárközy Tamás (2019): A magyar sport jogi szabályozása. HVGOrac. Budapest 
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AJÁNLOTT IRODALOM 

Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK, Budapest  

Dobák Miklós (2001): Szervezeti formák és vezetés. Akadémiai Kiadó, Budapest  

Wilkinson D. G. (1993): The Event management.  

Németh Zsolt (2000): Versenyszervezés. Budapest 

Parks – Quarterman (2003): Contemporary Sport Management, Human Kinetics, USA 
Guttmann, Allen (1978): From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports. Columbia University Press, New 

York. 
Gősi Zsuzsanna, Géczi Gábor, Sipos-Onyestyák Nikoletta (2013): A sportszektor részesedése a személyi 

jövedelemadó 1%-ából. Magyar Sporttudományi Szemle, 2. 28. p. 

Balyi, István (2001): Sport system building and long-term athlete development in British Columbia. SportsMed. 

Canada. 

Dorogi László (2012): A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző 

színtereire. PhD-értekezés. TF, Budapest 
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ismeretei 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Rekreációs sportok és 

mozgásformák I./ QATCH 
Kódja:  TE-RML-SPJ-RSMF1                              

TE-RMN-SPJ-RSMF1  

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019.08.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Sportjáték Tanszék 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Ökrös Csaba 

Oktató neve:  Dr. Ökrös Csaba, Deák Krisztina, Simon Bence 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Előtanulmányi feltételek: Szöveg beírásához kattintson ide. 
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Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy a QATCH sportág mozgásanyagával megismertesse 

és megszerettesse a hallgatókat, akik képzést kapnak a sportág technikai és 

taktikai alapjaiból. A hallgatók megismerik ebben az új labdajátékban a 

csapat sportágakra jellemző kollektív örömszerzés élményét, a sportág 

szabadidő sportágként és versenysportként történő űzését, a csapatkialakítás 

és a versenyzés játékelméleti aspektusait. Tájékoztatást kapnak a QATCH 

sport rendezvényeinek, versenyeinek lebonyolítási módjáról, rendjéről. 

Megismerik és elsajátítják a sportág szabályait elméletben és gyakorlatban 

egyaránt.  A QATCH mellett a hallgatók további, Teqball asztalon játszható 

sportágak (teqvoly, teqis, teqpong, teqball)  kipróbálására és alapjainak 

megismerésére is lehetőséget kapnak.    

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testnevelés és sport/rekreáció alapvető 

szabályozását. 

Megfelelő módszertani és stratégiai 

tudással rendelkezik a rekreáció 

területén felmerülő konfliktusok és 

egyéb interakciós helyzetek hatékony 

megoldásához.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Felismeri a civilizációs ártalmakból, 

életmódhibákból adódó, 

egészségkárosító tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi az 

optimális korrekciós megoldásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 

felkészítését és versenyeztetését 

megtervezi és felügyeli, valamint a 

sport/turizmus és egészség 

menedzsment területén szervezésre és 

vezetésre alkalmas. 

 Képes a munkakörét érintő új 

módszerek, ismeretek szakszerű 

értékelésére és eredményes 

alkalmazására, felismeri szaktudása 

multidiszciplináris jellegét, azonosítja 

szakmai fejlődésének lehetséges 

irányait. 

 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, 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív befolyásolására. 

 Elkötelezett az élethosszig tartó 

tanulás szükségessége mellett. 
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nézetek; szándékok, törekvések)  7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Törekszik arra, hogy a szakmai 

anyagokra vonatkozó szóbeli és 

írásbeli kommunikációja közérthető 

legyen. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Igyekszik elősegíteni mások 

sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes felelősséget vállal a webes 

térben kifejtett tevékenységéért, az 

etikai normákat fokozottan betartja. 

Önállóan irányítja a fitness és wellness 

létesítmények, művelődési és közösségi 

házak, önkormányzatok, vállalatok 

egészségfejlesztő és rekreációs 

tevékenységét.  

 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 azonosítja képzési, fejlődési 

igényeit, önállóan és felelősséggel 

tervezi és - szükség szerint - szervezi 

szakmai és általános fejlődését, 

beosztottait is segíti ebben. 

 7-Szakmai kérdésekben 

együttműködést kezdeményez és tart 

fenn a testkulturális területen található 

hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1.  A QATCH sportág kialakulásának és fejlődésének története. A Teqball asztal feltalálsának története.                                                                                                                                                                                                       

2. A sportág játékszabályainak ismertetése és azok alkalmazása a játék közben. A  tipikus játékhelyzetek 

értelmezése a játékszabályok szempontjából. 

3. A sportágban előforduló sajátos technikai és taktikai elemek megismerése, elsajátítása, gyakorlatban való 

alkalmazása.                                                                                                                                                                                               

4. A sportág oktatásához szükséges alapgyakorlatok ismerete.  

5. A sportágra jellemző versenyrendszerek megismerése.  Egy QATCH verseny lebonyolításának, 

versenyrendezésének megismerése és őnálló tervezése.                                                                                                                                                                               

6. A QATCH játék magabiztos elsajátítása, a sportjáték örömszerző funkciójának megismerése.                                                                                       

7. QATCH nemzetközi versenylátogatás.                                                                                                                                                

8. A QATCH szerepe a rekreációs tevékenységekben.                                                                                                                           

9. A további Teq sportágak (teqvoly, teqis, teqpong és teqball) alapjainak megismerése.                                                        

10. A további TEQ sportágak rekreációs jellegű felhasználása.  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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1. Az órákon való aktív részvétel.                                                                                                                                                           

2. A hiányzás mértéke.  

2. Csoportos projekt munka. 

3. Versenylátogatás.  

4. Szabály ZH.                                                                       

6. Gyakorlati bemutatás.                                                                                                                                   

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Csoportos projekt munka: Az oktató által a félév során kiadott írásos 

feladat, egy QATCH verseny/esemény szervezési tervének 

elkészítése csapatmunkában. A terv bemutatása, érvelés az 

elképzelések mellett. Egy verseny („mini torna”) megrendezése a 

csoportban. (1-5 skálán történő értékelés)                                                                                                       

Szabály ZH: A sportág szabályaiból ZH dolgozat megírása (1-5 

skálán történő értékelése)                                                                                 

Gyakorlati bemutatás: A sportágban való jártasság, a játék űzésének 

színvonala. Ennek ellenőrzése a „mini tornán” mutatott teljesítmény 

alapján valósul meg (1-5 skálán történő értékelés).                                                                                                                                                                                                        

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 Az órákon való aktív részvétel az órák minimum 50%-án.                             

A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az összóraszám 20%-át.       

Versenylátogatás: A sportág nemzetközi eseményének, az első 

QATCH világbajnokság látogatása 2019. december 6-7-én 

Budapesten, a Vasas Sportcsarnokban (belépés a tanuló csoport 

tagjainak ingyenes). A részvételről írásos jegyzőkönyvet készít a 

hallgató, melyet az oktatók egyikével alá kell iratni.   

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 A szemesztert gyakorlati jeggyel zárják hallgatók, melynek 

kialakítása 3 feladatból áll: ZH-ból, gyakorlati bemutatásból és a 

projekt munkából. Mindhárom feladatot 1-5 skálán értékelünk, a 

végső osztályzatot a három számonkérés jegyeinek számtani közepe 

adja. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

https://drive.google.com/file/d/1pc8hqWqojXbh2TOOAOJWVBHVOoR6xpt9/view 

https://www.youtube.com/watch?v=q-2E0Z7GXaI 

https://www.youtube.com/watch?v=WZ7YSvqwd2k&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=12 

https://www.youtube.com/watch?v=tTh2Ekxand0&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=5 

https://drive.google.com/file/d/1pc8hqWqojXbh2TOOAOJWVBHVOoR6xpt9/view
https://www.youtube.com/watch?v=q-2E0Z7GXaI
https://www.youtube.com/watch?v=WZ7YSvqwd2k&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=tTh2Ekxand0&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=5
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https://www.youtube.com/watch?v=M3YrmhkA_-M&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=4 

https://www.mediaklikk.hu/csaladbarat-extravideok/video/2019/05/20/egy-uj-sportag-a-qatch-
musorvezetonk-kolozsi-kilian-is-kiprobalta/ 

https://www.youtube.com/watch?v=H-YlITiLxiQ&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=gsxxlSqLP-w&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=9 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

https://www.youtube.com/watch?v=6x4fhCnascc&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=10 

https://drive.google.com/file/d/1NoloEE-sehqNzmoa4T2B9lSlYnVhFU5S/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=3_VajoC0Iqo&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs 

https://www.youtube.com/watch?v=RLINrFGFdm8&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=x229DvWl22A&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=3 

https://www.facebook.com/qatchofficial 
https://www.instagram.com/qatch_official/ 

www.qatch.info 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalomtudomány MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Sport- és szervezetszociológia Kódja: TE-RMN-TTT-SSZ 

TE-RML-TTT-SSZ 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019. 12. 28.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Gál Andrea 

Oktató neve:  Dr. Gál Andrea 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

https://www.youtube.com/watch?v=M3YrmhkA_-M&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=4
https://www.mediaklikk.hu/csaladbarat-extravideok/video/2019/05/20/egy-uj-sportag-a-qatch-musorvezetonk-kolozsi-kilian-is-kiprobalta/
https://www.mediaklikk.hu/csaladbarat-extravideok/video/2019/05/20/egy-uj-sportag-a-qatch-musorvezetonk-kolozsi-kilian-is-kiprobalta/
https://www.youtube.com/watch?v=H-YlITiLxiQ&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gsxxlSqLP-w&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=6x4fhCnascc&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=10
https://drive.google.com/file/d/1NoloEE-sehqNzmoa4T2B9lSlYnVhFU5S/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3_VajoC0Iqo&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs
https://www.youtube.com/watch?v=RLINrFGFdm8&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x229DvWl22A&list=PLUA7SjOxDGWd4LSZet03tgi9XSnr5qYxs&index=3
https://www.facebook.com/qatchofficial
https://www.instagram.com/qatch_official/
http://www.qatch.info/
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Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a sportszociológia, mint a sport és a társadalom 

viszonyát vizsgáló tudomány tárgyával, alapvető fogalmaival, kutatási 

területeivel; a sportszociológia rövid nemzetközi és hazai történetével; a 

sport különböző területeinek fejlődésére kiható társadalmi tényezőkkel; a 

társadalmi rétegződésben elfoglalt hely és a sportban való részvétel 

összefüggéseivel; a sport társadalmi kapcsolatokra gyakorolt hatásával; a 

szervezeti jelenségekkel és ezek társadalomtudományi hátterével; a 

rekreáció-szervezői munka társadalmi meghatározóival. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

Rendelkezik az egészséges életmód 

megvalósításához és a testkultúra 

fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel, 

ismeri a különböző életkorok, 

személyiségtípusok, speciális 

élethelyzetek rekreációs tevékenységet 

befolyásoló jellemzőit.  

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

 Rendelkezik a rekreáció egyes 

területeinek szervezéséhez, vezetéséhez 

és fejlesztéséhez szükséges elméleti és 

gyakorlati ismeretekkel, a 

vállalkozások működtetéséhez, 

projektek menedzseléséhez és 

események szervezéséhez szükséges 

szaktudással. 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését felsőbb szinten is. 

 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. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-

általános és terület-

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-A testnevelői, sportedzői, 

gyógytestnevelői, sport/rekreáció 

szervezői és sport/rekreáció vezetői 

tevékenységeket (szakirány szerint) 

gyakorolja. 

 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-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

 Felhasználja a rekreációhoz 

kapcsolódó tudományágak kutatási 

eredményeit az egyének egészség- és 

szabadidő-kultúrájának fejlesztésében. 
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rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik; az 

ember és környezete harmonikus 

egyensúlyára figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik másnak is átadni. 

 Elfogadja a rekreáció társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit, az 

egyéni és környezeti adottságokat, azok 

pozitív befolyásolására, megalapozott 

döntéshozatalra és hatékony 

problémamegoldásra törekszik. 

 7-Elkötelezett szakmai 

érdeklődésének több irányú 

elmélyítésére, megszilárdítására. 

 Elkötelezett az élethosszig tartó 

tanulás szükségessége mellett. 

 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 

élethosszig tartó, valamint az élet 

egészére kiterjedő tanulásra való 

törekvés személyiségjegyévé vált. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatépítésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Szakmai felelősségének teljes 

tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét, a testnevelés és 

sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

Egy szakmai közösség tagjaként 

elfogadja és alkalmazza az adott 

szakterület bevett eljárásait, etikai 

normáit, ugyanakkor alkotó módon 

részt vesz azok megújításában.  

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

 Felelősséget vállal a természetes és 

épített rekreációs környezet 

állagmegóvásáért és fenntartható 

fejlesztéséért. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 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.   

2. A szervezetszociológia tárgya, legfontosabb alapfogalmai, kutatási területei. 

3. A modern sport funkciói, szerepe mikro- és makroszinten.   

4. Sport és sportszervezetek az 1989-1990-es rendszerváltás előtt és után. Az átalakulás fő tendenciái 

hazánkban.  

5. A sportba való bekapcsolódás társadalmi feltételrendszere, a sportszocializáció lehetőségei és korlátai.  

6. Sport és társadalmi egyenlőtlenségek, inklúzió, integráció, illetve kirekesztettség. 

7. Sport és migráció. Magyar sportemberek külföldön, külföldi sportemberek hazánkban. A sportmigrációs 
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business. 

8. Devianciák, megelőzésük és rehabilitációjuk a versenysport területén. 

9. Sport és társadalmi nem (gender) I (filmvetítés). 

10. Sport és társadalmi nem (gender) II. Női és férfi sportolók megjelenítése a médiában. 

11. A sportfogyasztási szokások változása és jellemzői hazánkban. 

12. A szervezeti működés. Vezetés, hatalom, kommunikáció a szervezetben. 

13. Hazai és nemzetközi szabadidős szervezetek. 

 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Interjú készítés előre meghatározott munkakörökben dolgozó sportszakemberekkel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzás mértéke, 

nappali munkarendben, az órák maximum 20%-a. 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

A félévközi követelmény határidőre történő teljesítése. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

- Óralátogatás, illetve a félévközi követelmény teljesítése 

- A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Földesiné Szabó Gyöngyi - Gál Andrea - Dóczi Tamás (2010). Sportszociológia. SE-TSK. 

Földesiné Szabó Gyöngyi (2010). Fejezetek a magyar sportszociológia múltjából és jelenéből. Double Printing 

Kft. Bp. 

Csepeli György (2001). A szervezkedő ember. Osiris kiadó, Bp. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Földesiné Szabó Gyöngyi - Gál Andrea - Dóczi Tamás (2008). Társadalmi Riport a sportról. ÖM Sport 

Szakállamtitkárság, MSTT.  

Gál Andrea - Dóczi Tamás (szerk.) (2015). Gyöngyszemek. TE, Bp. 

Andrea Gál (Ed.) (2016). Sport and Social Sciences with Reflection of Practice. Josef Pilsudski University – 

ISSSS, Warsaw. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, 

rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése: Szakmai gyakorlat I. Kódja: TE-RMN-RRC-

SZAGY1 

TE-RML-SMD-

SZAGY1 

Tantárgy kreditértéke: 2 kredit Készítés 

dátuma: 

2020.02.24 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése: MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve: Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve: Dr. Lacza Gyöngyvér 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

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: A hallgató ismerje a sportrendezvény felépítését és legyen képes ezt a 

gyakorlatban is megszervezni, az ehhez kapcsolódó feladatokat, 

programokat megírni, a felmerülő problémákat megoldani, rendszerbe 

foglalni a rendezvénnyel kapcsolatos ismereteit mind egyénileg, mind 

csoportosan. Sporttal kapcsolatos konferenciák megismerése, 

szervezése és lebonyolítása mind hazai, mind nemzetközi 

viszonylatban. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 

 

 

7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

Rendelkezik a rekreáció egyes 

területeinek szervezéséhez, 

vezetéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel, a vállalkozások 

működtetéséhez, projektek 

menedzseléséhez és események 

szervezéséhez szükséges 

szaktudással. 

Válasszon az alábbiak közül. Felismeri a civilizációs 

ártalmakból, életmódhibákból 

adódó, egészségkárosító 

tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi 

az optimális korrekciós 

megoldásokat. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

Képes a rekreáció 

ismeretrendszerét alkotó 

multidiszciplináris tudásanyag 

analízisére, az általános és 

speciális összefüggések 

szintetizálására és értékelésére 

7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

Képes az egészségtudatos 

szemléletmód és cselekvési 

kultúra kialakítására. 

7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

Képes egy adott célcsoport 

sajátosságaihoz igazodó, 

életminőség-javító, közösségépítő 

és rekreációs programok 

megszervezésére és 

lebonyolítására. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 

 

7-Törekszik a problémák megoldására 

a sporttudomány területén. 

Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok, szervezetek 

vezetésére törekszik. 

7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 

több irányú elmélyítésére, 

Nyitott a szakmai 

kapcsolatépítésre, 
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megszilárdítására. együttműködésre és 

kommunikációra, ezeket 

kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

7-Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy szervezetek 

vezetésére törekszik a testkulturális 

területen belül. 

Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok, szervezetek 

vezetésére törekszik. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

Önállóan irányítja a fitness és 

wellness létesítmények, 

művelődési és közösségi házak, 

önkormányzatok, vállalatok 

egészségfejlesztő és rekreációs 

tevékenységét. 

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 projektmenedzsment alapjai (alapfogalmak, projektmenedzsment területei, projekt célok meghatározása, 

megvalósíthatóság vizsgálata, projekt dosszié készítés ismérvei) 

Rendezvényszervezés alapjai (alapfogalmak, rendezvények területei, forgatókönyv készítés alapjai, 

tervezés, lebonyolítás) 

Szabadidős mozgásprogramok 

Konferenciaszervezés alapjai (alapfogalmak, konferenciaszervezés területei, forgatókönyv készítés alapjai, 

tervezés, lebonyolítás) 

 

Megbeszélések előkészítése és levezetése, kommunikáció, kapcsolatteremtés, segítségnyújtás, motiváció, 

projektfelelős kiemelt szerepe, szerepköre 

 

 
GYAKORLAT 1 : 

A projekt kitalálás, megvalósítás, lezárás  
GYAKORLAT 2 : 

Konferencián/sportrendezvényen aktív részvétel 

összefoglaló, projektdossziék elkészítése, vélemények, kiértékelés, lezárás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

Számonkérés formája: Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

aktív részvétel a projektmunkában, 

konferencián/sportrendezvényen 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Adott sportrendezvény/konferencia honlapja 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Rekreációszervezés szakmai 

ismeretei 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, 

rövidciklusú tanári) 
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Tantárgy megnevezése: Vitorlás és szörftábor  Kódja:  TE-RMN-RRC-

VSZT 

TE-RML-RRC-

VSZT 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018.08.27. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér, Nagy Kinga Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

Írásbeli és 

gyakorlati 

vizsga 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szörfözés és a vitorlázás  

alapjaival, valamint azok jelentőségével a hazai szabadidősportban és  

turizmusban.  

 

A hallgatók ismerkedjenek meg a szörfözés és a vitorlázás alapjaival 

Ismerjék meg e sportágak jelentőségét, alkalmazási és piaci lehetőségeit a 

rekreációs gyakorlatban.  

 

A tantárgy teljesítésével megismerik a vitorlázás és a szörfözés alapvető 

szakkifejezéseit, hajótípusait, kiegészítő eszközeit és elméleti alapjait. Legyen képes 

vitorlás kishajó és szörf (windsurf) önálló felszerelésére, vízretételére, egyszerű 

gyakorlati feladatok végrehajtására a vízen gyenge szélben (iránytartás, fordulás, 

perdülés, stb.), kikötésre. Ismerje e sportágak alkalmazási lehetőségeit a rekreáció 

gyakorlatában (korosztályonként, tudásszintnek, céloknak megfelelően). 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport 

sajátos kutatási (ismeretszerzési és 

probléma-megoldási) módszereit, 

absztrakciós technikáit, a hazai és 

nemzetközi kutatás-fejlesztés és 

innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

Ismeri az életminőség, az 

életmód és a rekreáció-

kutatások legfontosabb 

területeit, elméleti kereteit, 

módszereit és eredményeit, 

valamint a hazai és a 

nemzetközi innováció főbb 
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módjait. trendjeit.  

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

 Ismeri a pszichoszomatikus 

fejlesztés specialitásait, megérti 

az egészségmagatartást és a 

szabadidős viselkedést 

befolyásoló biológiai, lélektani, 

társadalmi és környezeti 

tényezők szerepét és komplex 

hatásmechanizmusát. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

 Rendelkezik a rekreáció egyes 

területeinek szervezéséhez, 

vezetéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel, a vállalkozások 

működtetéséhez, projektek 

menedzseléséhez és események 

szervezéséhez szükséges 

szaktudással. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 

felkészítését és versenyeztetését 

megtervezi és felügyeli, valamint a 

sport/turizmus és egészség 

menedzsment területén szervezésre és 

vezetésre alkalmas. 

 Képes a rekreáció 

ismeretrendszerét alkotó 

multidiszciplináris tudásanyag 

analízisére, az általános és 

speciális összefüggések 

szintetizálására és értékelésére 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes a szakmai problémák 

feltárására, valamint az azok 

megoldásához szükséges 

elméleti és gyakorlati 

megközelítések 

megfogalmazására. 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 

felkészítését és versenyeztetését 

megtervezi és felügyeli, valamint a 

sport/turizmus és egészség 

menedzsment területén szervezésre és 

vezetésre alkalmas. 

 Felhasználja a rekreációhoz 

kapcsolódó tudományágak 

kutatási eredményeit az 

egyének egészség- és 

szabadidő-kultúrájának 

fejlesztésében. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes a munkakörét érintő új 

módszerek, ismeretek szakszerű 

értékelésére és eredményes 

alkalmazására, felismeri 

szaktudása multidiszciplináris 

jellegét, azonosítja szakmai 

fejlődésének lehetséges irányait. 
Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, nézetek; 

szándékok, törekvések) 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív befolyásolására. 

 Hiteles, mintaértékű életmódot 

folytat, az egészséges és 

rekreatív életvitelre ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik, 
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melyeket törekszik másoknak is 

átadni. 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Komplex szakmai 

feladatköröket ellátó csoportok, 

szervezetek vezetésére 

törekszik. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy szervezetek 

vezetésére törekszik a testkulturális 

területen belül. 

 Nyitott a szakmai 

kapcsolatépítésre, 

együttműködésre és 

kommunikációra, ezeket 

kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Elkötelezett az élethosszig tartó 

tanulás szükségessége 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. 

Egy szakmai közösség tagjaként 

elfogadja és alkalmazza az adott 

szakterület bevett eljárásait, 

etikai normáit, ugyanakkor 

alkotó módon részt vesz azok 

megújításában.  

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 

szervezetekben, csoportokban. 

 Vezető szerepet lát el szakmai 

szervezetekben, csoportokban. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

 Képviseli szakmáját 

fórumokon, teljes mértékben 

együttműködik szakmai és civil 

szervezetekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Felelősséget vállal a 

természetes és épített rekreációs 

környezet állagmegóvásáért és 

fenntartható fejlesztéséért. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. nap:  

 A természettel, a vízi-teleppel és sportszerekkel való találkozás. 

 A vízi telep rendjének megtanítása.  

 A vitorlázás és a szörfözés elméleti és gyakorlati alapjainak megismerése.  

o Elméleti alapok: szelek, szélrózsa, alapvető szakkifejezések 

o A különbözőtípusú hajók bemutatása (formák elmagyarázása, megértetése). 

o Hajók tartozékainak bemutatása, megismerése.  

o Helyes testtartások, testhelyzetek, mozdulatok megismerése a hajóban, deszkán.  

o A kormány helyes használatának megismerése.  

o Szárazföldi, valamint vízi rávezető gyakorlatok (ismerkedés a hajókkal szárazon, vízen, 

egyensúlyi gyakorlatok a deszkán, kormányzás vitorla nélkül, fordulás stb.) 

o A sólya használatára való megtanítása, a vízreszállás megtanítása.  

o A mentőmellény használatára való tanítás.  

o Biztonsági előírások megismerése. Az életre és testi épségre veszélyes helyzetek 

elkerülése, vagy -e helyzetekből való kimenekülés (mások kimentése) képességének 

megteremtése;  

 A hajók, sporteszközök tárolásának megtanítása, betartása. Az eszközökre való igényesség 

megtanítása.  
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 Gyakorlás 2 csoportban, forgó rendszerben. 

 

2. nap: 

 Alapvető csomók elsajátítása.  

 Hajók, felszerelések összeszerelése.  

 Vízbiztonság kialakításának megkezdése.  

 A hajóban a helyes testtartás, testhelyzet és elhelyezkedés megtanulása.  

 Megfelelő mozdulatok elsajátítása a hajóban, a deszkán.  

 Különböző ügyességi feladatok a hajóban, deszkán.  

 A kormány helyes használatának megismerése és megtanulása.  

 Hajó irányításának gyakorlása.  

 Különböző ügyességi feladatok a hajóval.  

 A sója önálló használatának megtanulása.  

 Gyakorlás 2 csoportban, forgó rendszerben. 

 

3. nap: 

 Alapvető haladási irányok megismerése vitorlás hajóban és szörfdeszkán:  

                                                        félszél  / hátszél / háromnegyed szél  /  negyed szél  

 Manőverek megismerése: élesedés  /  leejtés  /  fordulás  / perdülés  

 A manőverek (élesedés, leejtés, fordulás) végrehajtásához szükséges mozdulatok parti 

gyakorlása.  

 Félszélben haladás, leejtéssel, élesedéssel, fordul ással. Hajó felborítása és felállítása.  

 SUP szabadidősport eszköz megismerése 

o Gyakorlása 

o Alkalmazhatósága a rekreációban  

 Gyakorlás 3 csoportban, forgó rendszerben 

 

4. nap: 

 Alapvető haladási irányok megismerése vitorlás hajóban és szörfdeszkán:  

                                                        félszél / hátszél / háromnegyed szél / negyed szél  

 Manőverek megismerése: élesedés / leejtés /  fordulás / perdülés  

 A manőverek (élesedés, leejtés, fordulás) végrehajtásához szükséges mozdulatok parti 

gyakorlása.  

 Félszélben haladás, leejtéssel, élesedéssel, fordulással. Hajó felborítása és felállítása.  

 Gyakorlás 2 csoportban, forgó rendszerben. 

 Vizsgafeladatok bemutatása 

 Zárthelyi dolgozat megírása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Gyakorlati  

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

Félévi követelmények  

(ellenőrző dolgozatok és 

gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

A gyakorlati órákon való aktív részvétel, gyakorlati vizsga teljesítése és 

zárthelyi dolgozat megírása.  

gyakorlati vizsga:  

- Vitorlás kishajó önálló felszerelése, vízretétele, ki- és beállás a kikötőből, 

egyszerű pálya teljesítése. 

- Windszörf önálló felszerelése, vízretétele, ki- és beállás a kikötőből, 

egyszerű pálya teljesítése. 

zárthelyi dolgozat: 

Ellenőrző dolgozat az utolsó gyakorlati napon, az oktató által meghatározott 

és közzétett tananyagból és módon. 

v Óralátogatás (nappali munkarendben min. 80% részvétel kötelező), 1 ZH 

legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; gyakorlati vizsga, a 

feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

ó gyakorlati jegy/kollokvium 

Gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

- Az oktatók által biztosított a hallgatók számára készített jegyzet. 

- Ivar Dedekam (2011) Élesedj és gyorsulj- a vitorla és a rudazat beállítása. Kovikönyv Kiadó p. 80. 

- Steve Sleight (2013): Teljes vitorlás kézikönyv. Park Kiadó 

- Myatt, Claudia (2013) Gyerünk vitorlázni! Gyakorlatias kézikönyv kezdő kalózoknak. Windwave 

Kft, Balatonkenese. 

- Kristóf Attila (2013) Egy csomó csomó. PANNON-LITERATÚRA Kft. p. 144. 

- Simon Bornhoft (2005) Széllovaglás - Alapvető felszerelések és technikák kézikönyve.  

TÓTHÁGAS PLUSZ Kft. p. 96. (Fordította: Takács Máté) 

- http://www.windsurf.co.uk/ 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

- Dant, T.; Wheaton, B. (2007). Windsurfing. Anthropology Today, 23(6), 8-12 

- Dulin Jenő (2015). A magyar vitorlázás története. Magyar Vitorlás Szövetség 

- Jeon, J.; Ridinger, L. L. (2009). An Examination of Sport Commitment of Windsurfers. Journal Of 

Sport Behavior, 32(3), 325-338.  

- Jennings, G. (2007). Chapter 1: Water-Based Tourism, Sport, Leisure, and Recreation 

Experiences. Water-Based Tourism, Sport, Leisure, And Recreation Experiences, 1-20. 

- Kruczkowski, D., Dancewicz, T.; Nowicki, J. (2007) Strength and body balance skills of windsurfers 

before and after exercises on a windsurfing simulator. Research yearbook, Medsportpress, 13, 125-

129. 

- Sedlaczek, P. (2009). History, cultural context and terminology of windsurfing. Studies In Physical 

Culture & Tourism, 16(1), 115-123. 

Folyóiratok: 

- Vitorlázás: Magyar Vitorlás Szövetség. 

- Porthole – 100% vitorlázás: Budapest, Sztrato. 

- http://www.surf-magazin.de/ 

 

Hiányzik: 

- Rekreáció Pedagógia (PED) 

- Szabadidőpszichológia és testmozgás pszichológia (PSZ) 

http://www.surf-magazin.de/
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2. félév: 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: EGÉSZSÉGTUDOMÁNY MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése: ÉLETSZAKASZOK  Kódja:  TE-RMN-ESO-ESZ 

TE-RML-ESO-ESZ 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018. 02. 27. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  Rekreáció MSc 

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Szmodis Márta, Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve: Dr. Farkas Anna, Dr. Radák Zsolt 

Előtanulmányi feltételek:  Alkalmazott terhelésélettan 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: 

 

 A hallgató rendelkezzen a tudományterület elméleti és gyakorlatban 

hasznosítható alapjaival. Az elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban: a 

fiatalkorúakra jellemző élettani és terhelés-élettani változások ismeretének 

beépítése az adott korosztály testnevelésébe, szabadidős és versenysportjába.  

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Ismeri a pszichoszomatikus 

fejlesztés specialitásait, a prevenció, 

integráció, inklúzió, habilitáció és 

Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés 

specialitásait, megérti az 

egészségmagatartást és a szabadidős 
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rehabilitáció kérdéseit. viselkedést befolyásoló biológiai, 

lélektani, társadalmi és környezeti 

tényezők szerepét és komplex 

hatásmechanizmusát.  

  Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

  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) 

 7-Testkulturális területen végzett 

munkája során tiszteletben tartja és 

védi a gyermeki és emberi méltóságot 

és jogokat. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatépítésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 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. 

A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Órai feldolgozás: (gyermekkor – Dr. Farkas Anna) 

 A kardio-vaszkuláris és a légzőrendszer gyermeki, serdülőkori fejlődése és jellegzetességei és  

változása rendszeres fizikai aktivitás hatására.  

 Az aerob teljesítmény spontán fejlődése gyermek-, serdülő- és ifjúkorban. A maximális aerob 

teljesítmény (VO2max) normál fejlődése, abszolút és relatív jellemzők, kapcsolata a biológiai életkorral, 

nemmel, fizikai aktivitással, az állóképességgel.  

 Az anaerob teljesítmény meghatározó tényezői. Az anaerob teljesítmény edzhetősége fiatal korban. 

 Laboratóriumi eljárások az anaerob teljesítmény és az aerob-anaerob átmenet becslésére.  

Órai feldolgozás: (gerontológia -  Dr. Radák Zsolt) 

 Öregedési elméletek részletes áttekintései, feltételezett élettani és biokémiai okai.  

 Öregedéssel kapcsolatos betegségek, azok főbb okai prevenciós lehetőségek.  

 A rendszeres testedzés hatása az öregedési folyamatra és betegségekre.  

 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Önálló feldolgozással: 

Az életkori szakaszok, a naptári és biológiai életkor jelentősége, becslési lehetőségei.  

A növekedés és fejlődés jelentése, életkori jellegzetességei.  

Az iskolaérettség jellemzői. 

 

ZH sikeres 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) 

 rendszeres aktív órai jelenlét 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 A megengedettnél több hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga 

után. 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 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. 

 Bodzsár Éva (2003): Életkorok biológiája. A pubertáskor. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest.  

 Radák Zsolt (2019):  Edzéslettan,Krea-Fit kft., Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Thomas W. Rowland (1996): Developmental exercise phyisology. Human Kinetics, Champaign, Illinois. 

 Rowland, T.W. (2005): Children’s exercise physiology.. Human Kinetics, Champaign, Illinois. 

 R.M. Malina, C. Bouchard, O. Bar-Or (2004) Growth, Maturation and Physical Activity. Human 

Kinetics 

 Mészáros János, Zsidegh Miklós, Mészáros Zsófia (2011): Életkor, testalkat, testösszetétel. Semmelweis 

Kiadó, Budapest 

 magyar és angol nyelvű cikkek, folyóiratok 

Életszakaszok I.- gyermekkor  

Önálló feldolgozás: 

Iskolaérettség kritériumai:  

 http://www.boni.info.hu/csatfajlok/iskerett.pdf 

 https://divany.hu/szuloseg/2014/01/03/iskolaerettseg_kriteriumai/ 

 http://www.nevtan.ujbuda.hu/vizsgalatok/iskolaerettseg 

 https://www.nevtan18.com/products/iskolaerettseg/ 

 http://darusiskola.hu/wp-content/uploads/2016/02/iskolaerettsegi_kriteriumok.pdf 

 

Testi fejlődés gyermekkorban: 

 http://eduvital.net/files/biol-hatteranyag/Bodzsar_A%20gyermek%20testi%20fejlodese.pdf 

+ serdülőkori fejlődési változások: 

 http://www.lelkititkaink.hu/pubertaskori_valtozasok.html 

 

+ Varázsceruza oktatási központ – letölthető fejlődési táblázat a honlapon 

Életszakaszok II. gerontológia 

 Semsei Imre (szerk.): Gerontológia, Segédjegyzet, Debreceni Tudomány Egyetem 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Rekreációszervezés szakmai 

ismeretei 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Hegyi túrázás (táborozás) Kódja:  TE-RMN-RRC-HTR                 

TE-RML-RRC-HTR 

http://www.boni.info.hu/csatfajlok/iskerett.pdf
https://divany.hu/szuloseg/2014/01/03/iskolaerettseg_kriteriumai/
http://www.nevtan.ujbuda.hu/vizsgalatok/iskolaerettseg
https://www.nevtan18.com/products/iskolaerettseg/
http://darusiskola.hu/wp-content/uploads/2016/02/iskolaerettsegi_kriteriumok.pdf
http://eduvital.net/files/biol-hatteranyag/Bodzsar_A%20gyermek%20testi%20fejlodese.pdf
http://www.lelkititkaink.hu/pubertaskori_valtozasok.html
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Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019. november 25. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Dosek Ágoston  

Oktató neve:  Dr. Dosek Ágoston és meghívott külsős szakemberek 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 7. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja:  A különleges körülmények között is eredményes és balesetmentes 

túratervezés és túravezetés ismereteinek átadása és gyakorlása valós 

körülmények között.  

Ajánlatos hegyvidéki illetve kiépített segédeszközökkel teljesíthető terepen 

túrázni, ahol a gyakorlat valóban mesterré teheti a résztvevőket.  

A sátras táborozás körülményeinek és feltételrendszerének megismertetése 

és kipróbálása.  

A GPS természetjárásban felhasználható lehetőségeinek bemutatása, 

alkalmazása. A magyar természetjárás helyszínhez köthető eseményeinek 

méltatása. 

Korábban taglalt ismeretek és kompetenciák amelyek a tantárgy 
érdemi lényegét fejezik ki a következők:  
Felkészülési praktikák megismerése és viselkedési szabályok 
elsajátítása, alkalmazása a magas hegységekben és biztosítóeszközökkel 

segített túraútvonalakon (via ferratára előkészítő) vezetett gyalogos 

természetjárásban.  

A biztonsági előírások betartása (megelőzés) és a körülményekhez 

alkalmazkodás fortélyainak gyakorlása, képesség a „túlélésre”.  

A teljesítménytúrázás átélése.  

A sátortábor kialakításának elméleti és gyakorlati ismeretei,  

felszerelés ismeret.  

Meteorológiai ismeretek, földrajzi és környezeti hatások a 

sporttevékenységre. Döntési képesség a kalandtúrák, csapatépítő rekreációs 

programok kivitelezésére.   

Az aktív sportturizmus magyar és nemzetközi tendenciáinak ismerete,   

a saját túravezetői képességek határainak felismerése.  

Tájékozottság kialakítása a túraterepekről és azok eszközrendszeréről.   

A GPS és napjaink túralehetőségeinek összekapcsolási képessége.  
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

Ismeri 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-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

 Felismeri a civilizációs ártalmakból, 

életmódhibákból adódó, 

egészségkárosító tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi az 

optimális korrekciós megoldásokat. 

 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. 

 Rendelkezik az egészséges életmód 

megvalósításához és a testkultúra 

fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel, 

ismeri a különböző életkorok, 

személyiségtípusok, speciális 

élethelyzetek rekreációs tevékenységet 

befolyásoló jellemzőit. 

 7-Ismeri a testkulturális terület 

specifikus jellemzőit, terminológiáját, 

irányait, kidolgozott határait és a rokon 

szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Megfelelő módszertani és stratégiai 

tudással rendelkezik a rekreáció 

területén felmerülő konfliktusok és 

egyéb interakciós helyzetek hatékony 

megoldásához. 
Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-A testnevelői, sportedzői, 

gyógytestnevelői, sport/rekreáció 

szervezői és sport/rekreáció vezetői 

tevékenységeket (szakirány szerint) 

gyakorolja. 

 Képes a szakmai problémák 

feltárására, valamint az azok 

megoldásához szükséges elméleti és 

gyakorlati megközelítések 

megfogalmazására. 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes egy adott célcsoport 

sajátosságaihoz igazodó, életminőség-

javító, közösségépítő és rekreációs 

programok megszervezésére és 

lebonyolítására. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást 

végzőket adekvát módon kezeli (a 

versenyzés, edzés, testnevelés, étrend-

összeállítás és életmód-tanácsadás 

területén), interdiszciplináris 

megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

 Képes az 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. 

 Eredményesen kezeli a speciális 

helyzetben lévő személyek életviteli és 

rekreációs igényeit, elősegíti azok 

integrációs folyamatait. 
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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. 

 Tiszteli a tanulók személyiségét, képes 

mindenkiben meglátni az értékeket és 

pozitív érzelmekkel (szeretettel) 

viszonyulni minden tanítványához. 

 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 

élethosszig tartó, valamint az élet 

egészére kiterjedő tanulásra való 

törekvés személyiségjegyévé vált. 

 Érzékeny a tanulók problémáira, 

törekszik az egészséges 

személyiségfejlesztés feltételeit 

biztosítani minden tanuló számára. 

 7-Elkötelezett szakmai 

érdeklődésének több irányú 

elmélyítésére, megszilárdítására. 

 Elkötelezett a nemzeti értékek és 

azonosságtudat iránt, nyitott a 

demokratikus gondolkodásra és 

magatartásra nevelés, valamint a 

környezettudatosság iránt. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy szervezetek 

vezetésére törekszik a testkulturális 

területen belül. 

 Tudatosan él a transzferhatás 

kihasználásának lehetőségeivel. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Szakmai felelősségének teljes 

tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét, a testnevelés és 

sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

Kompetenciahatárainak biztos 

ismeretében felismeri a speciális 

szakemberhez (orvos, dietetikus, 

gyógytornász, pszichológus stb.) 

fordulás szükségességet.  

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

 Egy szakmai közösség tagjaként 

elfogadja és alkalmazza az adott 

szakterület bevett eljárásait, etikai 

normáit, ugyanakkor alkotó módon 

részt vesz azok megújításában. 

 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. 

 Felelősséget vállal a természetes és 

épített rekreációs környezet 

állagmegóvásáért és fenntartható 

fejlesztéséért. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 

testkulturális terület etikai normáit, 

lehetőségéhez mérten javítja azok 

minőségét és etikusan viszonyul mások 

szellemi értékeihez, szakmai 

eredményeihez. 

 Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 

mértékben együttműködik szakmai és 

civil szervezetekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Előkészítés, utaztatási ismeretek, felkészülés a túrára, eszközök biztosítása. 

Biztosítás kötése külföldre.  

Viselkedési szabályok, túravezetési ismeretek, alkalmazkodás a körülményekhez.  

Teendők veszélyhelyzetben és baleset estén.  

Félnapos túra GPS ládakeresés bemutatásával és a turizmus szempontjából figyelemreméltó elemek 

felkeresésével. 

Tábor kialakítása, sátorverés /elmélet és gyakorlat 

A táborozás biztonsági szabályai. (Természeti, épített, társas környezet szempontokkal)  

Teljesítmény túrázás (egész napos, nagy szintkülönbséggel) 

Meteorológiai ismeretek, magashegyi  és/vagy teljesítménytúrázási tapasztalatok és tanácsok, GPS mint játék, 

GPS mint fontos eszköz.  

Tájékozódási ismeretek – tájékozódás a terepen.  

Élelmezés egy táborban. 

Látvány és kihívás, mint vonzerő a túrán  félnapos, létra, lánc, traverzek használata) és/vagy tájékozódási 

gyakorlat 

Fenntarthatóság szempontjai egy táborozás során, táborbontás.  

 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Tömbösítés miatt nincsenek 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele: aktív részvétel a tábor 

programjain 

 Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 a programra történő bejelentkezés (előző félévben) majd az azon 

történő aktív részvétel 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

a programok teljesítése alapfeltétel,  

aláírás a program teljesítése után a gyakorlati jegy elbírálásával egy 

időben történik, 

nincs megengedett hiányzás,  

- a táborozás kizárólag a következő évben pótolható,  

- könnyített feladatot a túravezető adhat, kizárólag a helyszínen 

jelentkező probléma esetén 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

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

–Tájékozódási versenyzés, (83-92. oldal) 

–Egészségtani fejezet (113-127) 

–Természet és környezetvédelem (128-140) 

–Felszerelés ismeret (142-158) 

–A térkép (az elvégzett gyakorlatok alapján,159-171 segítségével) 

–Természetjárás, túrázás, táborozás (224-227 és 233-253) 

–A GPS-ről röviden (228-232) 

–Túlélési eljárások, zöld ötletek (279-293) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Földesiné-Gál-Dóczi: Társadalmi riport a sportról (Bp. MSTT.2008)  

– A magyar lakosság szabadidő-sportolási szokásai (25-39)  

– A sportturizmus, mint szabadidős tevékenység társadalmi összetevői (92-124) 

 

Mészáros János, Bánhidi Attila, Dr. Csóka Géza, Détárné Bikfalvi Mónika, Mályi József:  

Vándortáborozási kézikönyv, Mobilitás, 2004 Budapest 

 

Dr. Nagy Balázs szerk.: Magyarország rejtőzködő túraútvonalai, Totem Plusz Könyvkiadó, 2017 

 

Dr. Nagy Balázs - Magyarország Túraútvonalai - Váraink Nyomában 

I.P.C. Könyvek Kiadó, 2018. Budapest  

 

Nagy Balázs: Trekkingtúrázás Kárpátok – Románia,   Cser kiadó, 2011 

 

Országos Kéktúra útvonalvázlat és igazolófüzet, Magyar Ternészetjáró Szövetség, 2019. Budapest 

Nagy Árpád: Magas-Tátra túrakalauz,  Kornétás Kiadó,  2018  

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 
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TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  Rekreációszervezés szakmai 

ismeretei 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  SPORTTURIZMUS Kódja: TE-RML-RRC-SRT 

TE-RMN-RRC-SRT 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2020.01.20. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dosek Ágoston 

Oktató neve: Nagy Kinga Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: - 

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 keretében a hallgatók megismerik a sport turisztikai termékként 

való működését, átfogó képet kapnak a hazai és nemzetközi aktív- és 

eseménysport turizmus helyzetéről a folyamatosan változó környezeti 

hatások tükrében.  

- A sport állami, üzleti és civil szférájának megjelenése a sportturizmus 

területén különböző hatásokkal jár. A hatások megjelenhetnek a szociális, 

természeti és gazdasági környezet változásaiban.  

- A hallgatóknak fel kell ismerni a pozitív és negatív hatásokat és 

azonosítaniuk kell azokat a területeket, ahol saját, szakmai tudásukkal, 

kompetenciájukkal be tudnak kapcsolódni a sportturizmus egyes 

szegmenseibe. 

- A tantárgy keretében a hallgatók a félév elején általuk választott 

esettanulmányokat dolgoznak fel a tanórákon elhangzó elméleti keretek 

alapján, majd ezek turisztikai kölcsönhatásait és mérhető hatásait mutatják 

be. 

- Újfajta megvilágításból ismerik meg a sport és turizmus kapcsolódásából 

kialakult piaci terméket. 

- Személyes érdeklődésükhöz illeszkedő témát választva a sportturizmus 
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tudományos vizsgálati szempontjait illesztik a gyakorlati tapasztalatokhoz.   

- A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a termékorientált 

gondolkodásmód legfontosabb elméleti és szakmai-gyakorlati pilléreit. 

- A hallgatók képesek felmérni a szabadidősport és az élsport területén 

megjelenő turizmusformák szerepét a civil, a vállalkozói és az állami 

szféra számára.  

- Önállóan és kritikusan véleményt tudnak alkotni a sportturisztikai 

események szervezéséről, gazdasági, szociális és környezeti hatásairól.  

- Képesek részletes elemzést készíteni egy tetszőleges turisztikai termékről, 

majd megfogalmazni annak jelenlegi helyzetét, fejlődési lehetőségeit, 

gátjait. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

Ismeri az életminőség, az életmód és a 

rekreáció-kutatások legfontosabb 

területeit, elméleti kereteit, módszereit 

és eredményeit, valamint a hazai és a 

nemzetközi innováció főbb trendjeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

 Képes egy adott célcsoport 

sajátosságaihoz igazodó, életminőség-

javító, közösségépítő és rekreációs 

programok megszervezésére és 

lebonyolítására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 

élethosszig tartó, valamint az élet 

egészére kiterjedő tanulásra való 

törekvés személyiségjegyévé vált. 

 Nyitott a szakmai kapcsolatépítésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

Felelősséget vállal a természetes és 

épített rekreációs környezet 

állagmegóvásáért és fenntartható 

fejlesztéséért.  

 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 sportturizmus 21. századi aspektusai, nemzetközi kereslet-kínálati trendek. Hazai és nemzetközi 

kutatások a sportturizmusban. KÖVETELMÉNYEK ISMERTETÉSE. ZH DOLGOZAT + 

PROJEKTFELADAT TARTALMA: A HALLGATÓK KIVÁLASZTANAK EGY  KONKRÉT 

SPORTTURISZTIKAI TERMÉKET, AMELYRŐL ÉV VÉGÉRE ESETTANULMÁNYT KELL KÉSZÍTENIÜK 

A FÉLÉV SORÁN ELHANGZÓ ISMERETEK ALAPJÁN. 

2. A sport, mint turisztikai attrakció. Aktív, eseménysport és nosztalgia sportturizmus. Erőforrások, a 

sportturizmus infrastruktúrája: természetes és épített környezet. 

3. A sportturizmus, mint turisztikai termék fejlesztése. A sportturisztikai termékek tervezése, lebonyolítása. 

Tervezéselméleti kérdések a sportturizmusban.  

4. Hazai tendenciák a sportturizmusban, aktív és passzív sportturisztikai termékek helyzete.   

5. Sportturizmus helye és szerepe a tudományok rendszerében. Sportturizmus és földrajz. A földrajzi 

adottságok és terek hatása a turisztikai kínálatra. 

6. Sportturisták motivációja. A szociálpszichológia szerepe a kereslet alakulásában. Életstílushoz kapcsolódó 

sportturisztikai termékek. A Maslow-piramis jelentősége. 

7. Sportturizmus és marketing. Márkaépítés a sportturizmus által. Az élmények tudatos tervezése és üzenetté, 

élményígéretté formálása. 

8. Sportturizmus, mint a desztináció fejlesztés eszköze. Érdekcsoportok, helyi lakosság, turizmus iparág, 

környezetvédők háromszöge. Aktív és passzív sportturisztikai termékek fejlesztésének (multiplikátor) 

hatásai a gazdasági, társadalmi környezetre. Szociokulturális hatások mérése (Doxey Irridex indexe, Butler 

modellje) 

9. Zárthelyi dolgozat (kifejtős) az elhangzott tananyagokból (írásbeli). 

10. Sportturizmus és hálózatok. Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése. A Bejárható Magyarország 

jármódjainak ismertetése. Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek. 

11. Sportturizmus és üzlet. Az eseménysport-turizmus gazdasági hasznot termelő termékei. Sportturizmussal 

foglalkozó utazási irodák, utazásszervező cégek bemutatása (szurkolói és aktív turizmus specializáció). 

12. Sportturizmus és fenntarthatóság. A természeti, gazdasági, társadalmi hatások mérése. Indikátorok, a 

számszerűsítés lehetséges és lehetetlen változatai. 

13. Projektfeladat bemutatása (szóbeli) 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, aláírás megszerzése, egyéni projektmunka készítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Az órákon való aktív részvétel, aláírás megszerzése a szorgalmi 

időszak végéig, félév közben ZH dolgozat megírása, egyéni 

projektmunka készítése. 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 
Nappali tagozaton max. 20 %, levelező tagozaton max. 25% hiányzás, az 

órákon való aktív részvétel (kvízjáték / csoportos feladatok). E feltételek 

bármelyikének elmaradása az aláírás megtagadását vonja maga után.  

Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére a 

hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül meghatározásra a 

vizsgaidőszak első hetének végéig. A vizsgaidőszak első hetét 

követően a hallgatók kizárólag vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése 

vagy megtagadása nem lehetséges. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 
 Gyakorlati jegy,  

melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

A Gyakorlati jegy kialakítása (követelménytípusok súlyozása): 

 50 % írásbeli vizsgadolgozat megírása a félév során  

 50 % projektfeladat bemutatása 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 nemzetközi tudományos folyóiratcikkek feldolgozása (pl.: Journal of Sport & Tourism, Journal of 

Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education).  
 Laczkó Tamás – Bánhidi Miklós (2015): Sport-és egészségturizmus alapjai. Pécs, Pécsi 

Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Elérhetősége
 1 

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

Elérhetősége:
2
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Ricardo Melo, Claude Sobry (2017). Sport Tourism. New Challenges in a Globalized World. Cambridge 

Scholars Publishing, UK 

 Nicholas Wise, John Harris (2017). Sport, Events, Tourism and Regeneration. Routledge 

 Heather Gibson (2013). Sport Tourism. Concepts and Theories. Routledge. London 

 Tom Hinch, James Higham (2011). Sport Tourism Development. Aspects of Tourism. Channel View 

Publication.  

 Hudson, S. (2003): Sport and Adventure Tourism. The Haworth Hospitality Press: New York, London, 

                                                 
1
 

http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/oktatas/OktatasiAnyagok/!Palyazati/sport/SportEgturizmus_elektronikusK3.pdf 

Utolsó letöltés: 2016-11-28 
2
 http://tamop-sport-2015.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/sportturizmus.pdf Utolsó letöltés: 2016-11-28 

http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/oktatas/OktatasiAnyagok/!Palyazati/sport/SportEgturizmus_elektronikusK3.pdf
http://tamop-sport-2015.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/sportturizmus.pdf
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Oxford. 

 Douglas Michele Turco, Roger Riley, Kamilla Swart (2002). Sport Tourism. Nemes Andrea – Laczkó 

Tamás (2015): SPORT ÉS EGÉSZSÉGTURIZMUS A GYAKORLATBAN. Pécsi Tudományegyetem 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI Kar Fizioterápiás- és Sporttudományi Intézet. 

 Borbély Attila - Müller Anetta (2015): Sport és turizmus. Debreceni Egyetem. Campus Kiadó   

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Rekreáicószervezés szakmai 

ismeretei 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Rekreációs sportok és 

mozgásformák II 
Kódja: TE-RMN-RRC-RSM2               

TE-RML-RRC-RSM2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2020.01.17. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Dosek Ágoston 

Oktató neve:  Várhegyi Attila 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 8. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 

vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja: Felkészítés a szabadidő irányzat korszerű kis eszközigényes eljárásainak 

átlátására és alkalmazására. Képesség a terhelés változtatására és a 

foglalkozásvezetés stílusának variálására, a célcsoportok igényeinek 

megfelelően. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 



61 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

Ismeri 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-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 

károsodási mértékének a 

megállapítására alkalmas legújabb 

műszereket, módszereket és 

eljárásokat. 

 Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés 

specialitásait, megérti az 

egészségmagatartást és a szabadidős 

viselkedést befolyásoló biológiai, 

lélektani, társadalmi és környezeti 

tényezők szerepét és komplex 

hatásmechanizmusát. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Rendelkezik a rekreáció egyes 

területeinek szervezéséhez, vezetéséhez 

és fejlesztéséhez szükséges elméleti és 

gyakorlati ismeretekkel, a 

vállalkozások működtetéséhez, 

projektek menedzseléséhez és 

események szervezéséhez szükséges 

szaktudással. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 Képes az egészségtudatos életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, feltételeinek 

megteremtésére és korrekciójára a 

családokban és társadalmi, 

egészségügyi, szociális, nevelési-

oktatási intézményekbe 

 7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

 Képes 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) 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Értéknek tekinti az egészség- és 

életmódkultúrát megalapozó és 

fejlesztő rekreációt, illetve 

életminőséget. 

 7-Igyekszik elősegíteni mások 

sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Tiszteletben tartja az emberi 

méltóságot és jogokat a testkulturális 

területen végzett munkája során, 

különös tekintettel a saját szakterületén 

előforduló esetekre. 
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 7-Törekszik arra, hogy a szakmai 

anyagokra vonatkozó szóbeli és 

írásbeli kommunikációja közérthető 

legyen. 

 Nyitott szakmája átfogó 

gondolkodásmódjának és gyakorlati 

működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására. 

 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. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Szakmai kérdésekben 

együttműködést kezdeményez és tart 

fenn a testkulturális területen található 

hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt.  

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

 Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és sport, 

rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 

felelősségének tudatában fejleszti a 

vele kapcsolatba kerülők személyiségét 

és terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 

aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 

fontosságát. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Szakmai felelősségének teljes 

tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét, a testnevelés és 

sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Tollaslabda 

Asztalitenisz 

Disc Golf 

Floorball 

Slackline 

Tai Chi/Mediball 

Petanque 

Kifling 

Gymstick 

Bosu 

Jóga 

Stability Workout 

 



63 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Jelenlét a gyakorlati órákon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Válasszon az alábbi vizsgatípusok közül. 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel alapján,  

 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 A gyakorlati követelmények teljesítése. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  1014 asztalitenisz játék és gyakorlat – Harry Blum (2014 II. kiadás) 

2. Table Tennis – Steps To success - Richard Ernest McAfee (2009) 

3. http://disc-golf.hu/mi-a-disc-golf/ (2019) 

4. http://disc-golf.hu/kellekek-korongok/ (2019) 

5. http://disc-golf.hu/szabalyok/ (2019) 

6. How to Slackline! - Hayley Ashburn (2013) 

7. https://gymstick.hu/ ( 

8. Jóga kézikönyv – Jasmine Tarkeshi (2019) 

9. Gyógyító Jóga – Tara Stiles (2016) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

http://disc-golf.hu/mi-a-disc-golf/
http://disc-golf.hu/kellekek-korongok/
http://disc-golf.hu/szabalyok/
https://gymstick.hu/
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1. https://www.hoponslacklines.com/blogs/l/slackline-benefits (2016) 

2. http://www.senshi.hu/index.php/edzesek-main/mediball (2018) 

3. https://www.petanque.hu/mi-a-petanque/ (2016) 

4. https://www.bosu-hungary.hu/szakvelemenyek (2017) 

5. https://www.stabilityworkout.com/ (2018- 

 

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

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Társadalomtudomány MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Szabadidő-szociológia Kódja:  TE-RMN-SZISZ 

TE-RML-SZISZ 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019.12. 09. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve: magyar 

Tantárgyfelelős neve:  dr. Gál Andrea 

Oktató neve:  dr. Gál Andrea 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a szabadidő-eltöltésre vonatkozó szociológia 

elméletekkel, a KSH és az Európai Unió Statisztikai Hivatala által közölt 

legfrissebb adatokon keresztül a népesség időeltöltésének jellemzőivel, az 

ezekkel kapcsolatos elemzésekkel és empirikus vizsgálati eredményekkel;  a 

szabadidő-felhasználás jellemzőivel a különböző demográfiai csoportokban, 

a sportolás szabadidő-eltöltésben betöltött szerepével, a globalizált világ 

https://www.hoponslacklines.com/blogs/l/slackline-benefits
http://www.senshi.hu/index.php/edzesek-main/mediball
https://www.petanque.hu/mi-a-petanque/
https://www.bosu-hungary.hu/szakvelemenyek
https://www.stabilityworkout.com/
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leisure-trendjeivel.  

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

Ismeri 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-Érti az egészséges életmód 

folyamatainak összefüggéseit 

(mozgásban gazdag életmód, 

egészséges táplálkozás, 

mentálhigiénia). 

 Felismeri a civilizációs ártalmakból, 

életmódhibákból adódó, 

egészségkárosító tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi az 

optimális korrekciós megoldásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-

általános és terület-

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 Képes az egészségtudatos 

szemléletmód és cselekvési kultúra 

kialakítására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív befolyásolására. 

 Elfogadja a rekreáció társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit, az 

egyéni és környezeti adottságokat, azok 

pozitív befolyásolására, megalapozott 

döntéshozatalra és hatékony 

problémamegoldásra törekszik. 

 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. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 

szervezetekben, csoportokban. 

Vezető szerepet lát el szakmai 

szervezetekben, csoportokban.  
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környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

 Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 

mértékben együttműködik szakmai és 

civil szervezetekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A szabadidő-szociológiatárgya, kutatási területei.  Rekreáció és leisure a 21. század fogyasztói 

társadalmaiban.  A globális világ leisure-trendjei. 

2. A szabadidő-szociológia alapfogalmai: idő, szabadidő, free time, leisure, életmód, életstílus, életminőség. 

3. Mi is az a leisure? A megközelítés különböző szempontjai. A leisure alanya, tárgya, helye, időpontja. 

4. Az életmód-kutatás formái. Az időmérleg-vizsgálat.   

5. Életmód-jellemzők Magyarországon az 1989-1990-es rendszerváltás előtt és után. 

6. Szabadidő-eltöltés a különböző társadalmi csoportokban. A szegénység és a gazdagság látható világa. 

7. A szocializáció hatása az egyén életmódjára, szabadidő-eltöltésére, sportolási szokásaira. 

8. A magyar lakosság szabadidő-sportolási szokásai – Útban a Sportoló Nemzet felé? 

9. Sportfogyasztási szokásaink az ezredfordulón. 

10. A szabadidő-eltöltés a különböző életkori szakaszokban, a szabadidő-eltöltés nemi meghatározottsága.  

11. Az egészségi állapot és a szabadidő-eltöltés összefüggései.   

12. Deviáns viselkedésformák a szabadidőben – black leisure.   

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

Interjú készítés meghatározott demográfiai jellemzőkkel rendelkező egyénekkel az életmód feltérképezésére 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Prezentáció egy interjúkészítés eredményeiről. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás a TVSZ szerint. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli kollokvium. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Földesiné Szabó Gyöngyi - Gál Andrea - Dóczi Tamás (2010). Sportszociológia. SE-TSK, Budapest. 

Gál Andrea – Dóczi Tamás (szerk.) (2015). Gyöngyszemek. TE, Budapest. 

Földesiné Szabó Gyöngyi - Gál Andrea (szerk.) (2003).  Sport és társadalom. MSTT, Budapest.. 

Földesiné Szabó Gyöngyi - Gál Andrea - Dóczi Tamás (2008). Társadalmi Riport a sportról. ÖM Sport 

Szakállamtitkárság, -MSTT, Budapest.  

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Kapitány Ágnes- Kapitány Gábor (2013). Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón. Typotex Kft, Bp. 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, 

rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése: Szakmai gyakorlat II. Kódja: TE-RMN-RRC-

SZAGY2 

TE-RML-SMD-

SZAGY2 

Tantárgy kreditértéke: 2 kredit Készítés 

dátuma: 

2020.02.24 
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Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése: MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve: Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve: Dr. Lacza Gyöngyvér 

Előtanulmányi feltételek: Szakmai gyakorlat I. 

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 hallgató ismerje a sportrendezvény felépítését és legyen képes ezt a 

gyakorlatban is megszervezni, az ehhez kapcsolódó feladatokat, 

programokat megírni, a felmerülő problémákat megoldani, rendszerbe 

foglalni a rendezvénnyel kapcsolatos ismereteit mind egyénileg, mind 

csoportosan. Sporttal kapcsolatos konferenciák megismerése, 

szervezése és lebonyolítása mind hazai, mind nemzetközi 

viszonylatban. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 

 

 

7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

Rendelkezik a rekreáció egyes 

területeinek szervezéséhez, 

vezetéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel, a vállalkozások 

működtetéséhez, projektek 

menedzseléséhez és események 

szervezéséhez szükséges 

szaktudással. 

Válasszon az alábbiak közül. Felismeri a civilizációs 

ártalmakból, életmódhibákból 

adódó, egészségkárosító 

tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi 

az optimális korrekciós 

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

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

Képes a rekreáció 

ismeretrendszerét alkotó 

multidiszciplináris tudásanyag 

analízisére, az általános és 

speciális összefüggések 

szintetizálására és értékelésére 

7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

Képes az egészségtudatos 

szemléletmód és cselekvési 

kultúra kialakítására. 

7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

Képes egy adott célcsoport 

sajátosságaihoz igazodó, 

életminőség-javító, közösségépítő 

és rekreációs programok 

megszervezésére és 

lebonyolítására. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Törekszik a problémák megoldására 

a sporttudomány területén. 

Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok, szervezetek 

vezetésére törekszik. 

7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 

több irányú elmélyítésére, 

megszilárdítására. 

Nyitott a szakmai 

kapcsolatépítésre, 

együttműködésre és 

kommunikációra, ezeket 

kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

7-Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy szervezetek 

vezetésére törekszik a testkulturális 

területen belül. 

Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok, szervezetek 

vezetésére törekszik. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

Önállóan irányítja a fitness és 

wellness létesítmények, 

művelődési és közösségi házak, 

önkormányzatok, vállalatok 

egészségfejlesztő és rekreációs 

tevékenységét. 

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

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A projektmenedzsment alapjai (alapfogalmak, projektmenedzsment területei, projekt célok meghatározása, 

megvalósíthatóság vizsgálata, projekt dosszié készítés ismérvei) 

Rendezvényszervezés alapjai (alapfogalmak, rendezvények területei, forgatókönyv készítés alapjai, 

tervezés, lebonyolítás) 

Szabadidős mozgásprogramok 

Konferenciaszervezés alapjai (alapfogalmak, konferenciaszervezés területei, forgatókönyv készítés alapjai, 

tervezés, lebonyolítás) 

 

Megbeszélések előkészítése és levezetése, kommunikáció, kapcsolatteremtés, segítségnyújtás, motiváció, 

projektfelelős kiemelt szerepe, szerepköre 

 

 
GYAKORLAT 1 : 

A projekt kitalálás, megvalósítás, lezárás  
GYAKORLAT 2 : 

Konferencián/sportrendezvényen aktív részvétel 

Összefoglaló, projektdossziék elkészítése, vélemények, kiértékelés, lezárás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

Számonkérés formája: Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

aktív részvétel a projektmunkában, 

konferencián/sportrendezvényen 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Judy Allen: A rendezvényszervezés nagykönyve 

Adott sportrendezvény/konferencia honlapja 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Szaknyelv  Kódja: TE-RMN-LEK-SZNY  

TE-RML-LEK-SZNY 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2020. 02. 25.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Sportszaknyelvi Lektorátus - LEK 

Szak megnevezése:  Osztatlan tanárképzés - Középiskolai Testnevelő Tanár 

Oktatás nyelve:  Angol 

Tantárgyfelelős neve: Kánai Mariann 

Oktató neve: Kaczvinszky Noémi, Kánai Mariann, Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 
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Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Felkészíteni a hallgatókat arra, hogy a rekreáció terén szerzett gyakorlati és 

elméleti tudásukat képesek legyenek idegen nyelven is átadni. 

A hallgatók képessé válnak a(z) 

 különböző rekreációs foglalkozások idegen nyelven történő 

levezetésére 

 idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozására,  

 idegen nyelven történő szakmai kommunikációra, kerekasztal- 

beszélgetéseken való részvételre  

Szállodákban animátori feladatok ellátására 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Ismeri a testkulturális terület és az 

egészségtudomány társadalmi 

integrációt elősegítő funkcióját 

(nemek, károsodottak, fogyatékkal 

élők, kisebbségek, hátrányos 

helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 

szenvedélybetegek stb.). 

Ismeri az osztálytermi kommunikáció 

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. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-A testnevelői, sportedzői, 

gyógytestnevelői, sport/rekreáció 

szervezői és sport/rekreáció vezetői 

tevékenységeket (szakirány szerint) 

gyakorolja. 

 Képes egészségmegőrzést, 

rehabilitációt szolgáló intézményekben 

rekreációs aktivitási programok 

tervezésére, foglalkozások 

megszervezésére és lefolytatására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Jól tájékozódik a pedagógiai és 

szaktárgyi szakirodalomban, képes 

elemezni, értelmezni e területek 

kutatási, fejlesztési eredményeit, 

tisztában van a pedagógiai kutatás, 

fejlesztés, valamint innováció 

sajátosságaival. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Kész részt vállalni a szaktárggyal 

kapcsolatos fejlesztési, innovációs 

tevékenységben.  

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

Felelősséggel vállalja a kezdeményező 

szerepét a szakmai együttműködés 

kialakítására. Egyenrangú partner a 

szakmai kooperációban.  

 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) 

Talking about your profession 

Recreation and health 

Recreation and work 

English for presentations 

Indoor activities 

Outdoor activities 

Extreme sports 

Recreational activities for children 

Recreational tourism 

Wellness tourism  

 

Valamennyi témakör blended learning formában is feldolgozható. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Aktív részvétel az órákon 

2. A zárthelyi dolgozatok minimum elégséges szintű teljesítése. 

3. 1 db 7-10 perces prezentáció 

 

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. 
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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 vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Introduction to Recreation and Leisure (szerző: Human Kinetics) 

 Handouts provided by the teacher 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Krisztina Nemerkényi-Hidegkuti: English through Sport, Nemerkényi Bt. 2014 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sportelméleti ismeretek MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  A Sportrekreáció elmélete Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 2 Válasszon az alábbi 

kreditértékek közül. 
Készítés 

dátuma: 

 2020. 02. 10. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve:  Dr. Lacza Gyöngyvér 

 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 
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Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

írásbeli 

vizsga Válasszon az 

alábbi vizsgatípusok 

közül. 

A tantárgy célja: A hallgatók mélyítsék el elméleti ismereteiket a rekreáció területén, valamint 

az egyes rekreációs irányzatokban. Ismerkedjenek meg a rekreációval, mint 

tudományterülettel. Ismerjék meg a rekreáció hazai és nemzetközi 

szakirodalmát, legyenen képesek a szakirodalom önálló kutatására, 

elemzésére, valamint a rekreációs terület tudományos megközelítésére.  

Ismerjék meg a rekreációs terület alapozó elméleti témaköreit, szerkezetét, 

területi felosztását. Naprakész tudással rendelkezzenek a rekreáció szervezeti 

hátteréről hazai és nemzetközi szinten.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testnevelés és sport/rekreáció alapvető 

szabályozását. 

Ismeri a szaktárgy által közvetített 

fogalmak kialakulásának életkori 

sajátosságait, a tanulók 

fogalomrendszerének fejlesztésében 

játszott szerepét.  

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

 Ismeri a különböző tudásterületek 

közötti összefüggéseket és képes a 

különböző tudományterületi, szaktárgyi 

tartalmak integrációjára. 

 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 szaktárgy tanítása-tanulása 

során fejlesztendő speciális 

kompetenciákat, ezek fejlesztésének és 

diagnosztikus mérésének módszereit. 

 7-Érti az egészséges életmód 

folyamatainak összefüggéseit 

(mozgásban gazdag életmód, 

egészséges táplálkozás, 

mentálhigiénia). 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és 

egészségtudomány alapfogalmait 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes az egészségtudatos életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, feltételeinek 

megteremtésére és korrekciójára a 

családokban és társadalmi, 

egészségügyi, szociális, nevelési-
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oktatási intézményekbe 

 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. 

 Alkalmas testnevelési és 

sporttanfolyamok, sporttáborok, 

sportköri foglalkozások, turisztikai 

programok szervezésére és 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. 

 Alkalmas a testnevelés és sport 

tényeinek, folyamatainak tudományos 

megismerésére, az összefüggések 

interpretálására 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 Alkalmas a gyógytestnevelő és az 

egészségfejlesztő szemlélet 

közvetítésére az iskola minden 

szereplője felé, az egészséges 

életmóddal kapcsolatos attitűdök 

formálására a tanórán és a tanórán kívül 
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. 

 Rendelkezik az egészséges életmódra, 

a fizikai erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal, az ember és 

környezete harmonikus egyensúlyára 

figyelmet fordító felelősségteljes 

magatartással. 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Érzékeny a tanulók problémáira, 

törekszik az egészséges 

személyiségfejlesztés feltételeit 

biztosítani minden tanuló számára. 

 Válasszon az alábbiak közül.   

 Válasszon az alábbiak közül.   

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

Önállóan, a hiteles szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti át és elemzi a 

testkultúra, illetve az egészségkultúra 

kérdéseit, és a problémákra megoldási 

javaslatokat fogalmaz meg.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 Koherens álláspontot alakít ki a 

holisztikus értelemben vett egészségről, 

és álláspontját modern kommunikációs 

eszközökkel is terjeszti. 

 7-Szakmai felelősségének teljes 

tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét, a testnevelés és 

sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és sport, 

rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 
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 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 

korszerű elméleteit és módszereit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Ismerkedés, a tananyag és az elvárások ismertetése, A rekreáció alapvető elméleti kérdései, a szaknyelvi 

hasonlóságok és különbözőségek, a szakkifejezések megjelenése a nemzetközi szakirodalomban, a 

rekreáció területei ás eszközrendszere 

2. A rekreáció és a kapcsolódó tudományterületek, a rekreáció és a sporttudomány kapcsolata, a rekreációs 

kutatások jellemzői, hazai és nemzetközi folyóiratok, szakcikkek elemzésének feltétele 

(fordítandó anyagok kiválasztása) 

3. A rekreációs választásokat, döntéseket meghatározó tényezők, szociális, gazdasági, kulturális elméletek 

4. A rekreáció irányzatai, kialakulásuk története, jelentőségük, elterjedésük, hazai példák, kapcsolódó 

statisztikai adatok (outdoor irányzat) 

5. A rekreáció irányzatai, kialakulásuk története, jelentőségük, elterjedésük, hazai példák, kapcsolódó 

statisztikai adatok (egészség célzatú irányzatok) 

6. A rekreáció irányzatai, kialakulásuk története, jelentőségük, elterjedésük, hazai példák, kapcsolódó 

statisztikai adatok (élménykereső és teljesítményelvű irányzatok) 

7. A rekreációs szakemberek akcióterületei, kompetenciái, a hazai felsőfokú rekreációs képzések, 

vonatkozó jogszabályok 

8. A rekreáció színtereinek csoportosítása, rekreációs célú használatuk feltételei (indoor-outdoor 

helyszínek, outdoor helyszínek úgy, mint természeti és a természetben épített környezet, városi parkok 

rekreációs célú használata 

9. Épített outdoor rekreációs helyszínek, a játszóterek csoportosítása, EU szabványos játszóterek 

10. Nemzetközi rekreációs szervezetek, felelősségi kör, fontosabb szervezetek bemutatása, a szabadidősport 

számára fontos nemzetközi alapdokumentumok megismerése, elemzése (Fehér könyv, Sport for all 

Charta, World Leisure Charta stb.) 

11. A sport és a szabadidősport területének felépítése hazánkban, magyarországi rekreációs szervezetek 

(legfelsőbb irányítási szerv, felelősségi kör, fontos hazai szervezetek), a rekreációs egyesületek, 

vállalkozások szerepe 

12. Fordítások prezentációja 

13. Zárthelyi dolgozat 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hiányzás megengedett mértéke TVSZ -ben leírtaknak 

megfelelően.  

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
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Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

A félév záró írásbeli dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő 

megírása. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a hiányzás megengedett mértéke a Tanulmányi és 

Vizsga Szabályzat (TVSZ) szerint. 

Idegen nyelvű szakmai fordítás elkészítése: irányított választás, a 

hallgató által kiválasztott tananyaghoz kapcsolódó idegen nyelvű 

szakkönyv fejezet vagy szakcikk fordítása majd ebből a csoport 

részére prezentáció, valamint beadandó házidolgozat készítése.  

Leadási határidő: a félév utolsó tanórája 

 

A teljesítés hiányában a félévi aláírás megtagadásra kerül.   

 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Lacza Gyöngyvér (2018), A Rekreáció elmélete és módszertana, Testnevelési Egyetem e-learning tananyag, 

Budapest 

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

Bánhidi Miklós (2016): Rekreológia, Budapest MSTT 

Fritz Péter (2006, 2011): Mozgásos rekreáció, Rekreáció Mindenkinek 1., Bába Kiadó, Szeged 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Fritz Péter (2015) Szellemi rekreáció – Rekreáció mindenkinek II., Ludovika Egyetemi Nonprofit Kft, Budapest  

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

Csíkszentmihályi Mihály (2018): A futás öröme, Budapest, Libri Kiadó 

Edgar L. Jackson, Thomas L. Burton (Eds.) (1999): Leisure Studies, Prospects for the Twenty – First Century, 

Venture Publishing, USA 

Benkő Zsuzsanna, Modi Ishwar, Tarkó Klára (Eds.) (2017): Leisure, Health and Well-Being, Springer, Berlin 

De la Vega, Lia Rodriguez, Toscano, Walter (Eds.) (2018): Handbook of Leisure, Physical Activity, Sports, 

Recreation and Quality of Life, Springer, Berlin 

Diana Parry, Corey W. Johnson (Eds.) (2018): Contemporary Issues in Leisure Sciences (London, Routledge) 
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Routledge) 

 

Folyóiratok: 

Magyar Sporttudományi Társaság, Magyar Sporttudományi Szemle  

Kelet-Európai Rekreácós Társaság, Rekreacio.eu 
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World Leisure Organization, World Leisure Journal 

Leisure Studies Association, Leisure Studies 

 

Rekreacio.eu szakmai folyóirat 

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiányzik: 

- Mozgástanulás és szabályozás (BMT) 

- Vezetéslélektan (PSZ) 

- Kutatásmódszertan (BMT) 

 

3. félév 

4.  

5. TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Szabadidősportok Kódja: TE-RMN-RRC-SZSP 

TE-RML-RRC- SZSP 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2020.02.11. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Dosek Ágoston 

Oktató neve:  Várhegyi Attila 

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
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Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 

vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja:  Az infokommunikációs technológiák folyamatosan újabb és újabb 

impulzusokkal és fejlesztésekkel érnek el minket éppen ezért, a 

mesterképzés hallgatói számára a korábbi sportos tapasztalatokra 

építve további lehetőségek megismertetése, azok megszervezésében, 

művelésében illetve levezetésében jártasság kialakítása. Látásmódjuk 

tágítása és felkészítésük a modern technikai eszközök használatára és 

azok használata során felmerülő kérdésekre. A modern lehetőségek 

közül egyre nagyobb teret nyer a virtualitás is, melyre fel kell 

készülnünk. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését felsőbb szinten is. 

Ismeri 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-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

 Rendelkezik a rekreáció egyes 

területeinek szervezéséhez, vezetéséhez 

és fejlesztéséhez szükséges elméleti és 

gyakorlati ismeretekkel, a 

vállalkozások működtetéséhez, 

projektek menedzseléséhez és 

események szervezéséhez szükséges 

szaktudással. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-A testnevelői, sportedzői, 

gyógytestnevelői, sport/rekreáció 

szervezői és sport/rekreáció vezetői 

tevékenységeket (szakirány szerint) 

gyakorolja. 

 Képes az egészségtudatos 

szemléletmód és cselekvési kultúra 

kialakítására. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást 

végzőket adekvát módon kezeli (a 

versenyzés, edzés, testnevelés, étrend-

összeállítás és életmód-tanácsadás 

 Képes a szakmai problémák 

feltárására, valamint az azok 

megoldásához szükséges elméleti és 

gyakorlati megközelítések 
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területén), interdiszciplináris 

megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

megfogalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 

élethosszig tartó, valamint az élet 

egészére kiterjedő tanulásra való 

törekvés személyiségjegyévé vált. 

 Rendelkezik az egészséges életmódra, 

a fizikai erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal, az ember és 

környezete harmonikus egyensúlyára 

figyelmet fordító felelősségteljes 

magatartással 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

Képes az iskolai és iskolán kívüli 

sportköri tevékenységekhez tartozó 

játék és sportfoglalkozások 

szervezésére és levezetésére.  

 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. 

 Olyan mozgásformákat ismer, amelyek 

divatosak, megfelelnek a 

korszellemnek 

 Válasszon az alábbiak közül.  Nyitott az új és bevált nemzetközi, 

elsősorban európai módszertan, illetve 

gyakorlat iránt, hogy hivatása 

gyakorlása során megfeleljen az új 

követelményeknek, kihívásoknak. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Modulok: 

 
1. Appok és sport- I. 
2. Sport és appok- I. 
3. Sport és appok- II. 
4. e-Sport 
5. e-Sport II. 
6. Veszélyek a modern eszközökben 
7. Fotófutás 
8. E-bike- 

 

A tananyag tartalmi elemei modernizáció hatására változhatnak! 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Az órákon való részvétel. 

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) 

- A foglalkozásokon való részvétel, valamint a vizsgafeladat 

teljesítése. 

- Bármelyik hiánya az aláírás megtagadását vonja maga után. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

- A foglalkozásokon való részvétel, valamint a vizsgafeladat 

teljesítése. 

- Bármelyik hiánya az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy, mely a kurzus befejezése után kerül bejegyzésre.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

Andrejkovics Zoltán (2017) -  Láthatatlan játék - A győztesek gondolkodásmódja az e-sportban  

Andrejkovics Zoltán  (2018)-  A Newborn Business: Esports 
 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Külföldi irodalom: 

Paul “ReDeYe” Chaloner (2015) - Talking Esports – A free book on esports broadcasting  

Trey J. Hunt (2020) - Video Game Addiction: Disorder or Deviance?: Exploring why the label of being 

addicted to video games is incorrect and detrimental to the gaming community and player base  

 

Web alapú szaklap 

Wcg.com 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYMÓDOK, 

TERÁPIÁS SPORTREKREÁCIÓ 
Kódja: TE-RMN-ESO-KGYTS 

TE-RML-ESO-KGYTS 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018. 04. 19. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Uvacsek Martina 

Oktató neve:  Dr. Olexó Zsuzsa 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja hogy megismertesse az alternatív medicina területeit, 

bemutassa a különböző gyógymódok igazolt hatásait, javallatit és az 

esetleges hiányosságait, tévhiteket. 

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 

Megfelelő tudással rendelkezik a 

sportolók életmódjának tudatos 

fejlesztéséhez.  
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eljárásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 6-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, valamint 

egészségfejlesztő, rekreációs és 

életmódprogramok gyakorlati 

megvalósítására. 

 Képes az egészségfejlesztés és a 

mentálhigiénés kultúra feltételeinek 

kialakítására az őt alkalmazó 

szervezetekben. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 

egészséges életmódot és életminőséget, 

valamint rendelkezik az 

egészségtudatos ember szemléletével; 

nézeteit ismerősei körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, az 

egészséges életmódot és életminőséget, 

valamint rendelkezik az 

egészségtudatos ember szemléletével, 

nézeteit sportolói és ismerősi körében 

terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 6-Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és 

sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

A testi-lelki egészségről koherens 

egyéni álláspontot alakít ki, azt 

személyével képviseli, illetve ezek 

szerint alakítja környezetét.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az alternatív medicina fogalma és típusai. 

2. Bizonyítékokra épülő egészségmegőrzés és gyógyítás 

3. Terápiák, gyógynövények, táplálékkiegészítők áttekintése 

4. Az egészséges életmódot befolyásoló tényezők, életmódunk vizsgálata 

5. Alternatív terápiák részletezése 

6. A hallgatók prezentációi a választott gyógynövény és kiegészítő gyógymód bemutatása 
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7. A hallgatók prezentációi a választott gyógynövény és kiegészítő gyógymód bemutatása 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

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

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 
Az órákon való megjelenés a tanulmányi és 
vizsgaszabályzatban foglaltak szerint valamint az első órán 
kiadott témakörök feldolgozása és önálló prezentáció 
megtartása 10-15 perces szabadelőadás formájában a félév 
második felében. A megengedettnél több hiányzás illetve a 
prezentáció meg nem tartása az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 
 
Írásbeli vagy szóbeli kollokvium, melynek értékelése 5 
fokozatú skálán történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Csermely Miklós (2003): A fizioterápia kézikönyve (EAN: 9789639476097, ISBN : 9639476099) 

Dr. Hegyi Gabriella (szerk.) (2004): Természetes gyógymódok - Komplementer medicina, K.U.K. 

könyv- és lapkiadó kft. (ISBN: 9789639384705) 

Patrick Pietroni (1996): A természetes gyógyítás családi kézikönyve, Medicina könyvkiadó zrt. (ISBN: 

9632423216) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Gazdálkodás és 

szervezéstudományok 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:   Sporteseménymenedzsment Kódja: TE-RMN-SMD-SEM 

TE-RML-SMD-SEM 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

   

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Perényi Szilvia 
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Oktató neve: Dr. Perényi Szilvia 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók szerezzenek ismereteket a különböző sportrendezvény fajták 

jellemzőiről, tartalmáról és céljairól; megfelelő módon tudjanak 

szervezéstechnikai, lebonyolítási és menedzselési módszereket választani. 

Legyenek tisztában a nagyszabású nemzetközi és hazai sportesemények (EB-

ok, VB-ok, olimpiák, országos bajnokságok, nagy szabadidősport 

rendezvények) jellemzőivel, érintett csoportjaival, lehetséges partnerségi 

viszonyulásokkal, finanszírozási lehetőségekkel, marketing és média 

feladatokkal, egyes sportági specifikumokkal. Az elméleti tudás mellett 

szerezzenek gyakorlati ismereteket a sportrendezvényekhez kapcsolódó, 

kiegészítő programok és gazdasági aktivitások szervezés-módszertani, 

menedzselési kérdéseiről is. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 

 

 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését felsőbb szinten is. 

Ismeri 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 tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

 Felismeri a civilizációs ártalmakból, 

életmódhibákból adódó, 

egészségkárosító tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi az 

optimális korrekciós megoldásokat. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

 Rendelkezik az egészséges életmód 

megvalósításához és a testkultúra 

fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel, 

ismeri a különböző életkorok, 

személyiségtípusok, speciális 

élethelyzetek rekreációs tevékenységet 

befolyásoló jellemzőit. 

 7-Mélységében ismeri a mikro- és 

makroökonómia, pénzügy, számvitel, 

marketing területeit. 

 Megfelelő módszertani és stratégiai 

tudással rendelkezik a rekreáció 

területén felmerülő konfliktusok és 

egyéb interakciós helyzetek hatékony 

megoldásához. 
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Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes a szakmai problémák 

feltárására, valamint az azok 

megoldásához szükséges elméleti és 

gyakorlati megközelítések 

megfogalmazására. 

 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. 

 Felhasználja a rekreációhoz 

kapcsolódó tudományágak kutatási 

eredményeit az egyének egészség- és 

szabadidő-kultúrájának fejlesztésében. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 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-Vezet vagy közreműködik hazai és 

kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési 

projektekben; a testkulturális területen 

belül képes stratégiai problémák 

megoldására. 

 Képes az egészségtudatos 

szemléletmód és cselekvési kultúra 

kialakítására. 

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. 

 Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív befolyásolására, 

valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra. 

 7-Testkulturális területen végzett 

munkája során tiszteletben tartja és 

védi a gyermeki és emberi méltóságot 

és jogokat. 

 Vállalja szakmai identitását, betartja a 

munkakörét érintő jogszabályokat és 

etikai normákat, szükség esetén 

hozzájárul azok fejlesztéséhez. 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Munkája során tiszteletben tartja 

mások jogait, egyéniségét és szuverén 

döntéseit. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy szervezetek 

vezetésére törekszik a testkulturális 

területen belül. 

 Komplex szakmai feladatköröket ellátó 

csoportok, szervezetek vezetésére 

törekszik. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

A szakmáját és a szaktárgyainak 

megfelelő tudományterületeket 

megalapozó nézeteket felelősséggel 

vállalja.  

 7-Minden cselekedete mások 

segítésére irányul, a fair play 

 A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
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szellemében tevékenykedik, terjeszti 

ennek fontosságát és ezzel mintát ad 

környezetének, az esetleges tömeges 

ellenállás ellenére is. 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 Kompetenciahatárainak biztos 

ismeretében felismeri a speciális 

szakemberhez (orvos, dietetikus, 

gyógytornász, pszichológus stb.) 

fordulás szükségességet. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

 Felelősséget vállal a természetes és 

épített rekreációs környezet 

állagmegóvásáért és fenntartható 

fejlesztéséért. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Az esemény(rendezvény)szervezés /eventmanagement/ helye a sportmenedzsment tárgykörében 

rendszerében, a nagyszabású sportesemény/sportrendezvény és menedzsmentjének fogalma, tárgya, célja.  

 Rendezvények csoportosítása. Elit sport rendezvények és szabadidősport rendezvények hasonlóságai és 

különbségei. Az eseménymenedzsment tervezési folyamata; konkrét megvalósítás folyamata, esemény előtti 

alatti és utáni feladatok.  

 A nagyszabású sportesemény illetve különböző kiegészítő események megszerzésének /jogtulajdonosság-

kandidáció/ szervezeti, jogi hatásköri vonatkozásai.  

 A nemzetközi sportági szakszövetségek, önkormányzatok, védjegyvédelemi hivatal és egyéb ernyő-

szövetségek szerepe ezen események/sportrendezvények odaítélésében, szervezeti, hatalmi, jogi viszonyok. 

Szervezeti keretek megválasztása. 

 A nagyszabású események/sportrendezvények szervező bizottsága /mint kulcsfeladatot ellátó szervezeti 

képződmény/ ideális felépítése, hatalmi, alá fölé rendeltségi, munkamegosztási csoportjai.  

 Jogvédelem, előírások, területfoglalás, katasztrófa védelem 

 A szervező bizottsági ülés jellemzői, megszervezése, témakörök, munkamódszerek /feladat, határidő, 

felelős/. A szervező bizottság egyes munkamegosztási csoportjainak koordinált együttműködése, különös 

tekintettel az egymást kiegészítő árnyalt munkamegosztási fegyelmet igénylő szakcsoportokra. Pl. 

marketing, szponzorálás, sajtó és média, technikai csoport, létesítmény menedzsmentért felelős csoport 

stb… 

 Az eseménnyel kapcsolatos marketing koncepció kialakításának szakaszai. A szervező bizottság marketing, 

szponzorálás és pénzügyekért felelős munkamegosztási csoportjainak fontossága, a kínálati terv és ennek 

paraméterei, felépítése. /szponzor csomag/. A nemzeti és nemzetközi hírközlő szervek szerepe a 

nagyszabású sporteseményeknél. 

 Multinacionális és hazai cégek /national sponsors/ megnyerése az esemény támogatásának ki kit támogat, 

image a vásárló célközönség összetétele, kizárólagosság, termékbemutatás hatékonyság, értékesítési terv 

/promotion plan/ 

 A logisztikai munkamegosztási csoport (szállás- étkezés- utaztatás, nemzetközi és hazai utaztatás, szállítás/ 

célja, funkciója, feladatai. Akkreditáció és biztonság terület feladatai és összehangolt működése. 

 VIP- protokoll- biztonság- önkéntesek, /hostok, hostesek/ munkamegosztási csoportok együttműködése, 

koordinációja  
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Akkreditáció és biztonság területeinek szerepe és feladatai. A logisztikai munkamegosztási csoport (szállás- 
étkezés- utaztatás, nemzetközi és hazai utaztatás, szállítás/ célja, funkciója, feladatai. VIP- protokoll- biztonság- 
önkéntesek, /hostok, hostesek/ munkamegosztási csoportok együttműködése, koordinációja 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Alapkövetelmény a cél megjelölésében szereplő tudásanyag magas szintű ismerete és annak konkrét sport vagy 

kiegészítő események kapcsán megjelenő alkalmazása, szervezői készséggé fejlesztése. Választható feladat a 

félév folyamán házi dolgozat formájában komplett eseményszervezési dokumentum vagy alaposan kifejtett 

részterület pl. marketing és/vagy média terv készítése 10-15 oldalban. 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

Évközi írásos házi dolgozatok készítése és határidőre történő leadása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Eseményszervezési dokumentum elkészítése és határidőre történő 

leadása. A formai és tartalmi követelmények nem betartása és a 

határidőt meghaladó beadás, két alkalmat meghaladó hiányzás az 

aláírás megtagadását vonhatja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Dolgozat prezentációjának elkészítése, előadás megtartása, mások 

előadásainak értékelésében való részvétel. A feladat sikeres 

teljesítése esetén megajánlott jegy adható. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Perényi Szilvia (2018). Sporteseménymenedzsement. Oktatási tananyag. EFOP-5.2.5-18-2018-00012 Társadalmi 

Innovációk- Új módszerek kidolgozása a testnevelési Egyetem megvalósításában. Budapest: Testnevelési 

Egyetem. 

 

Sterbenz Tamás, Géczi Gábor (2016). Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, Budapest.  

Wilkinson,D.G.: The Event Management Planning workbook. The Event Management Planning Process 

Workbook. The Event Management and Marketing Institute. Ontario. 1988. 

Judy Allen: Event Planning: The Ultimate Guide to Successful Meeting, Corporate Events, Fundraisisng Galas, 

Conferences, Conventions, Incentives and Other Special Events. John Wiley  Sons (2000) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Perényi Szilvia (2010). On the fields, in the stands, in front of TV - value orientation of youth based on 

participation in, and consumption of, sports. European Journal for Sport and Society, 7(1), 41-52. 

http://www.zssw.unibe.ch/ejss/content.html 

http://www.zssw.unibe.ch/ejss/content.html
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Perényi Szilvia (2013). Alacsonyan stagnáló mozgástrend: A fizikai inaktivitás újratermelődése. In L. Székely (eds.): 
Magyar Ifjúság 2012 Tanulmánykötet, 229-249. Kutatópont: Budapest. 

Perenyi Szilvia (2015). Sportlétesítmények és sportrendezvények a szabadidősportban. In Sz. Perényi (szerk.): A 
szabadidősport társadalmi és gazdasági kérdései, 44-58. Debrecen: Campus Kiadó. ISBN 978-963-9822-37-5. 

Perényi Szilvia (2011). Sportolási szokások: Sportolási esélyek és változástrendek. In B. Bauer and A. Szabó (eds): 
Arctalan(?) Nemzedék, 159-184.  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Budapest. 
http://www.polc.hu/konyv/arctalan___nemzedek/716363/  

Bodnár Ilona and Perényi Szilvia (2012). A socio-historical approach to the professionalization of sporting 

occupations in Hungary during the first decades of the twentieth century: The coach. International Journal of 

the History of Sport 29(8), 1097-1124. IF: 0,38. 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Neveléstudomány és pszichológia MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése: Kommunikációs 

képességfejlesztés 
Kódja: TE-RML-TTT-KKF 

TE-RMN-TTT-KKF 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 
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Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Szilágyiné Gáldi Bernadett 

Oktató neve:  Szilágyiné Gáldi Bernadett 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

http://www.polc.hu/konyv/arctalan___nemzedek/716363/
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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 

eligazodnia rekreáció szakmához kapcsolódó speciális kommunikációs 

helyzetekben. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

Rendelkezik a rekreáció egyes 

területeinek szervezéséhez, vezetéséhez 

és fejlesztéséhez szükséges elméleti és 

gyakorlati ismeretekkel, a 

vállalkozások működtetéséhez, 

projektek menedzseléséhez és 

események szervezéséhez szükséges 

szaktudással.  

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését felsőbb szinten is. 

 Rendelkezik az egészséges életmód 

megvalósításához és a testkultúra 

fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel, 

ismeri a különböző életkorok, 

személyiségtípusok, speciális 

élethelyzetek rekreációs tevékenységet 

befolyásoló jellemzőit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-

általános és terület-

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

 Képes egy adott célcsoport 

sajátosságaihoz igazodó, életminőség-

javító, közösségépítő és rekreációs 

programok megszervezésére és 

lebonyolítására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 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. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 

kialakítására törekszik a testkulturális 

területen működő szervezetekkel, 

érintettekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A tantárgy egy általános kommunikációelméleti ismétlés után bemutatja a jó kommunikátorral kapcsolatos 

kritériumokat, az ezek eléréséhez vezető utat - számos pragmatikus feladat keretében  -  fókuszálva a rekreációs 

szakember asszertív kommunikációs készségének a 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 

- órai aktív jelenlét 

- projektfeladatok elvégzése 

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) 

  

projekt feladat 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 

Óralátogatás, a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 

vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

írásbeli és szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Forgács József (2007) A társas érintkezés pszichológiája.  Budapest, Kairosz Kiadó 

Pease Allan; Pease Barbara (2013) A testbeszéd enciklopédiája. Budapest, Park Könyvkiadó 

Az órák PPT anyaga 

Szabó Katalin (2002) Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest                                                                                                                   
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Sporttudomány MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, 

rövidciklusú tanári) 
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Tantárgy megnevezése: Szakmai gyakorlat III. Kódja: TE-RMN-RRC-

SZAGY3 

TE-RML-SMD-

SZAGY3 

Tantárgy kreditértéke: 2 kredit Készítés 

dátuma: 

2020.02.24 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése: MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve: Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Lacza Gyöngyvér 

Oktató neve: Dr. Lacza Gyöngyvér 

Előtanulmányi feltételek: Szakmai gyakorlat II. 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Tantárgy jellege: Gyakorlat 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi 

lezárás) 

Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgató ismerje a sportrendezvény felépítését és legyen képes ezt a 

gyakorlatban is megszervezni, az ehhez kapcsolódó feladatokat, 

programokat megírni, a felmerülő problémákat megoldani, rendszerbe 

foglalni a rendezvénnyel kapcsolatos ismereteit mind egyénileg, mind 

csoportosan. Sporttal kapcsolatos konferenciák megismerése, 

szervezése és lebonyolítása mind hazai, mind nemzetközi 

viszonylatban. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 

 

 

7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

Rendelkezik a rekreáció egyes 

területeinek szervezéséhez, 

vezetéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel, a vállalkozások 

működtetéséhez, projektek 

menedzseléséhez és események 

szervezéséhez szükséges 

szaktudással. 

Válasszon az alábbiak közül. Felismeri a civilizációs 

ártalmakból, életmódhibákból 
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adódó, egészségkárosító 

tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi 

az optimális korrekciós 

megoldásokat. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

Képes a rekreáció 

ismeretrendszerét alkotó 

multidiszciplináris tudásanyag 

analízisére, az általános és 

speciális összefüggések 

szintetizálására és értékelésére 

7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

Képes az egészségtudatos 

szemléletmód és cselekvési 

kultúra kialakítására. 

7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

Képes egy adott célcsoport 

sajátosságaihoz igazodó, 

életminőség-javító, közösségépítő 

és rekreációs programok 

megszervezésére és 

lebonyolítására. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Törekszik a problémák megoldására 

a sporttudomány területén. 

Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok, szervezetek 

vezetésére törekszik. 

7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének 

több irányú elmélyítésére, 

megszilárdítására. 

Nyitott a szakmai 

kapcsolatépítésre, 

együttműködésre és 

kommunikációra, ezeket 

kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

7-Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy szervezetek 

vezetésére törekszik a testkulturális 

területen belül. 

Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok, szervezetek 

vezetésére törekszik. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

Önállóan irányítja a fitness és 

wellness létesítmények, 

művelődési és közösségi házak, 

önkormányzatok, vállalatok 

egészségfejlesztő és rekreációs 

tevékenységét. 
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beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A projektmenedzsment alapjai (alapfogalmak, projektmenedzsment területei, projekt célok meghatározása, 

megvalósíthatóság vizsgálata, projekt dosszié készítés ismérvei) 

Rendezvényszervezés alapjai (alapfogalmak, rendezvények területei, forgatókönyv készítés alapjai, 

tervezés, lebonyolítás) 

Szabadidős mozgásprogramok 

Konferenciaszervezés alapjai (alapfogalmak, konferenciaszervezés területei, forgatókönyv készítés alapjai, 

tervezés, lebonyolítás) 

 

Megbeszélések előkészítése és levezetése, kommunikáció, kapcsolatteremtés, segítségnyújtás, motiváció, 

projektfelelős kiemelt szerepe, szerepköre 

 

 
GYAKORLAT 1 : 

A projekt kitalálás, megvalósítás, lezárás  
GYAKORLAT 2 : 

Konferencián/sportrendezvényen aktív részvétel 

Összefoglaló, projektdossziék elkészítése, vélemények, kiértékelés, lezárás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

Számonkérés formája: Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

aktív részvétel a projektmunkában, 

konferencián/sportrendezvényen 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

aktív részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Judy Allen: A rendezvényszervezés nagykönyve 

Adott sportrendezvény/konferencia honlapja 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Rekreációszervezés szakmai 

ismeretei 

MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Rekreációs edzéselmélet  Kódja: TE-EBN-EMK-EEM1 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019.10.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve: Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Radák Zsolt 

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

Előtanulmányi feltételek: Alkalmazott terhelésélettan  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 
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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 

 Képes a munkakörét érintő új 

módszerek, ismeretek szakszerű 

értékelésére és eredményes 

alkalmazására, felismeri szaktudása 
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környezetében. 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 

 Képviseli szakmáját fórumokon, teljes 

mértékben együttműködik szakmai és 
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szellemében tevékenykedik, terjeszti 

ennek fontosságát és ezzel mintát ad 

környezetének, az esetleges tömeges 

ellenállás ellenére is. 

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 a TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 
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Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 • 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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Előtanulmányi feltételek: A Sportrekreáció elmélete tantárgy teljesítése 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

írásbeli 

vizsga Válasszon az 

alábbi vizsgatípusok 

közül. 

A tantárgy célja: A rekreációs szakmai elméleti és módszertani alapok megismerése, 

elmélyítése, hazai és nemzetközi kitekintés a rekreációs tudományterületről 

és a rekreációs piacról, rekreációs fejlesztési projekt tapasztalat szerzése. A 

hallgatók mélyítsék el elméleti és módszertani ismereteiket a rekreáció 

területén, nyerjenek betekintést a rekreációs piac működésébe, 

ismerkedjenek meg a rekreációs módszertan kiemelt témaköreivel. 

Szerezzenek tapasztalatot egy saját rekreációs fejlesztési projekt 

kidolgozásában és megvalósításában, építsenek kapcsolatot külsős piaci 

szereplőkkel. Szerezzenek tapasztalatot saját, egy szakmai csapatban 

betöltött szerepükről, erősségeikről, fejlesztendő területeikről. Váljanak 

képessé a szakmai önvizsgálatra, önértékelésre. 

 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testnevelés és sport/rekreáció alapvető 

szabályozását. 

Ismeri a szaktárgy által közvetített 

fogalmak kialakulásának életkori 

sajátosságait, a tanulók 

fogalomrendszerének fejlesztésében 

játszott szerepét.  

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

 Ismeri a különböző tudásterületek 

közötti összefüggéseket és képes a 

különböző tudományterületi, szaktárgyi 

tartalmak integrációjára. 

 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 szaktárgy tanítása-tanulása 

során fejlesztendő speciális 

kompetenciákat, ezek fejlesztésének és 

diagnosztikus mérésének módszereit. 

 7-Érti az egészséges életmód 

folyamatainak összefüggéseit 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és 

egészségtudomány alapfogalmait 
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(mozgásban gazdag életmód, 

egészséges táplálkozás, 

mentálhigiénia). 
Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes az egészségtudatos életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, feltételeinek 

megteremtésére és korrekciójára a 

családokban és társadalmi, 

egészségügyi, szociális, nevelési-

oktatási intézményekbe 

 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. 

 Alkalmas testnevelési és 

sporttanfolyamok, sporttáborok, 

sportköri foglalkozások, turisztikai 

programok szervezésére és 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. 

 Alkalmas a testnevelés és sport 

tényeinek, folyamatainak tudományos 

megismerésére, az összefüggések 

interpretálására 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 Alkalmas a gyógytestnevelő és az 

egészségfejlesztő szemlélet 

közvetítésére az iskola minden 

szereplője felé, az egészséges 

életmóddal kapcsolatos attitűdök 

formálására a tanórán és a tanórán kívül 
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. 

 Rendelkezik az egészséges életmódra, 

a fizikai erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal, az ember és 

környezete harmonikus egyensúlyára 

figyelmet fordító felelősségteljes 

magatartással. 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Érzékeny a tanulók problémáira, 

törekszik az egészséges 

személyiségfejlesztés feltételeit 

biztosítani minden tanuló számára. 

 Válasszon az alábbiak közül.   

 Válasszon az alábbiak közül.   

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

Önállóan, a hiteles szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti át és elemzi a 

testkultúra, illetve az egészségkultúra 

kérdéseit, és a problémákra megoldási 

javaslatokat fogalmaz meg.  
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 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 Koherens álláspontot alakít ki a 

holisztikus értelemben vett egészségről, 

és álláspontját modern kommunikációs 

eszközökkel is terjeszti. 

 7-Szakmai felelősségének teljes 

tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét, a testnevelés és 

sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és sport, 

rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 

korszerű elméleteit és módszereit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A tananyag és az elvárások ismertetése, közös célkitűzések 

2. A rekreátor eszközei, a motiváció kérdésköre, motivációs elméletek 

3. Motiváció a szabadidő eltöltésben 

4. A rekreációs élmény, a totális élmény (Flow) fogalma, jellemzői, kapcsolata a sporttal (flow elmélet, a 

flow állapotmodellje, a flow élmény fundamentális alaptényezői, sport és flow)  

5. Munkahelyi rekreáció, a munka-magánélet egyensúlya, a munkamánia jelensége a rekreáció, mint 

alternatíva-gyógymód 

6. Jó gyakorlatok a munkahelyi rekreációban 

7. Munkahelyi rekreációs terv kidolgozása 

8. A stressz jelensége, rövid- és hosszú-távú stressz, ismert stressz-szint mérő tesztek megismerése 

9. A stressz-kezelés/stressz-oldás rekreációs módszerei, gyakorlata 

10. Egyéni stresszoldó módszerek, hallgatói bemutatók 

11. A rekreáció (jelentős, aktuális) hazai alapdokumentumainak megismerése, elemzése 

12. A rekreáció jelentős nemzetközi alapdokumentumainak megismerése, elemzése 

13. Rekreációs célú terület és település fejlesztés, helyi sportstratégiák megismerése, elemzése, értékelése 

14. „Virtuális település” szabadidősport stratégiájának elkészítése 

15. Települési sportstratégiák prezentációja 

16. A rekreációs fejlesztési projekt ismertetése, csapatalakítás, projekt választás, célok meghatározása, a 

projektfejlesztés alapjai, az ötlettől a megvalósításig 

17. Közös rekreációs projektmunka megkezdése, a projekt alapozó kutatásának elméleti, módszertani 

megalapozása, gyakorlati előkészítése 

18. Kutatás előkészítése 

19. Kutatási eredmények bemutatása, prezentációja 

20. Az eredményekre épülő fejlesztési célok közös kitűzése, további lépések 

21. Prezentációs technikák a rekreációs gyakorlatban, csoportos és egyéni visszajelzések 

22. Prezentációs gyakorlat 

23. Fejlesztési terv elkészítése 
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24. Fejlesztési terv elkészítése 

25. Projekt záró prezentációk 

26. Projekt záró prezentációk 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat és prezentáció készítése a projektmunkából, zárthelyi dolgozat 

sikeres teljesítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hiányzás megengedett mértéke TVSZ -ben leírtaknak 

megfelelően.  

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

A félévközi írásbeli dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő 

megírása. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a hiányzás megengedett mértéke a Tanulmányi és 

Vizsga Szabályzat (TVSZ) szerint. 

 

Az órákon való aktív részvétel. A projektmunka prezentációja a félév 

utolsó két tanóráján, valamint a teljes fejlesztési projekt anyagának 

nyomtatott változatban történő leadása. 

 

A félévközi írásbeli dolgozat legalább 60 %-os eredménnyel történő 

megírása. 

A teljesítés hiányában a félévi aláírás megtagadásra kerül.   

 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy 
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 Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Dosek Ágoston 

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
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Oktatás nyelve: magyar 

Oktató neve:   Várhegyi Attila 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 8. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 

vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja: Világszerte egyre terjedő, új, divatos mozgásformák megismertetése és 

kipróbálása a hallgatókkal. A kipróbált mozgásformák és extrémsportok 

ismereti alapjainak elsajátítása biztonságos kipróbálásukhoz, ismereti alapok 

gyakorlatba ültetése. Felkészülés, lehetőségek feltárása a hazánkban történő 

alkalmazásukra. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

Ismeri 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-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 

károsodási mértékének a 

megállapítására alkalmas legújabb 

műszereket, módszereket és 

eljárásokat. 

 Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés 

specialitásait, megérti az 

egészségmagatartást és a szabadidős 

viselkedést befolyásoló biológiai, 

lélektani, társadalmi és környezeti 

tényezők szerepét és komplex 

hatásmechanizmusát. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Rendelkezik a rekreáció egyes 

területeinek szervezéséhez, vezetéséhez 

és fejlesztéséhez szükséges elméleti és 

gyakorlati ismeretekkel, a 

vállalkozások működtetéséhez, 

projektek menedzseléséhez és 

események szervezéséhez szükséges 

szaktudással. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 Képes az egészségtudatos életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, feltételeinek 

megteremtésére és korrekciójára a 

családokban és társadalmi, 
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egészségügyi, szociális, nevelési-

oktatási intézményekbe 

 7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

 Képes 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) 

 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. 

 Értéknek tekinti az egészség- és 

életmódkultúrát megalapozó és 

fejlesztő rekreációt, illetve 

életminőséget. 

 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 

élethosszig tartó, valamint az élet 

egészére kiterjedő tanulásra való 

törekvés személyiségjegyévé vált. 

 Tiszteletben tartja az emberi 

méltóságot és jogokat a testkulturális 

területen végzett munkája során, 

különös tekintettel a saját szakterületén 

előforduló esetekre. 

 7-Törekszik arra, hogy a szakmai 

anyagokra vonatkozó szóbeli és 

írásbeli kommunikációja közérthető 

legyen. 

 Nyitott szakmája átfogó 

gondolkodásmódjának és gyakorlati 

működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására. 

 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. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt.  

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 

szervezetekben, csoportokban. 

 Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és sport, 

rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 
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 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. 

 Felelősséget vállal a természetes és 

épített rekreációs környezet 

állagmegóvásáért és fenntartható 

fejlesztéséért. 

 7-Szakmai felelősségének teljes 

tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét, a testnevelés és 

sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Sziklamászás 

Via Ferrata 

Búvárkodás 

Kalandpark látogatás 

Modern Outdoor Tecnikai eszközök 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Jelenlét a gyakorlati órákon. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Válasszon az alábbi vizsgatípusok közül. 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megszerzése az órákon való aktív részvétel alapján. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 A gyakorlati követelmények teljesítése. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1.  https://besthiking.net/how-to-use-via-ferrata-equipment/ (2018) 

2. https://www.yuksekisler.com/petzl/wp-content/uploads/2019/09/ACCESSBOOK-VIAFERRATA-EN-

2018.pdf 

3. https://www.researchgate.net/publication/326208719_Motivacio_vizsgalata_a_kalandpark-

latogatok_koreben_Investigating_the_motivation_of_adventure_park_visitors (2018) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

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

 

1. Steve Long: A sziklamászás kézikönyve - A biztonságos és izgalmas sziklamászás átfogó útmutatója 

(Scolar Kiadó, 2008) 

2. Joe Tomlinson: Extrém sportok (Elektra Kiadóház, 2015) 

3. ALPINTECHNIKA 

Zuhanás veszélyével járó tevékenységek során alkalmazandó egyéni védelmi endszerek technikája 2013 

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

4. David Norton, Patrick Mcloughlin, Steve Brown: A darts kézikönyve - Minden, amit a győzelemhez 

tudnod kell - Minden, amit a győzelemhez tudnod kell (Gabo Kiadó, 2011) 

5. Aerial Adventure Environments: The Theory and Practice of the Challenge - Elizabeth A. Speelman, Mark 

Wagstaff, Scott H. Jordan, Kathy Haras (2020) 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Gazdálkodás és 

szervezéstudományok 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Humánerőforrás-menedzsment Kódja: TE-RMN-SMD-HEM 

TE-RML-SMD-HEM 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2020.02.26. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

https://besthiking.net/how-to-use-via-ferrata-equipment/
https://www.yuksekisler.com/petzl/wp-content/uploads/2019/09/ACCESSBOOK-VIAFERRATA-EN-2018.pdf
https://www.yuksekisler.com/petzl/wp-content/uploads/2019/09/ACCESSBOOK-VIAFERRATA-EN-2018.pdf
https://www.researchgate.net/publication/326208719_Motivacio_vizsgalata_a_kalandpark-latogatok_koreben_Investigating_the_motivation_of_adventure_park_visitors
https://www.researchgate.net/publication/326208719_Motivacio_vizsgalata_a_kalandpark-latogatok_koreben_Investigating_the_motivation_of_adventure_park_visitors
http://www.ommf.gov.hu/nyomtatvanyok/MV.kiadv.alpintechnika.pdf
https://www.google.hu/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+A.+Speelman%22
https://www.google.hu/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+Wagstaff%22
https://www.google.hu/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+Wagstaff%22
https://www.google.hu/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Scott+H.+Jordan%22
https://www.google.hu/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kathy+Haras%22
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Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Resperger Viktória 

Oktató neve:  Dr. Resperger Viktória 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és megértsék az emberi 

erőforrás menedzsment alapfogalmait és alapvető összefüggéseit. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testnevelés és sport/rekreáció alapvető 

szabályozását. 

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 tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

 Ismeri az élsportban a fizikai 

képességek fejlesztésének eszközeit és 

módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Alkalmas az erőforrások 

felkutatására, bevonására, 

gazdálkodásra, valamint az erőforrások 

hatékony allokálására a tágabb szakmai 

környezetében. 

 Képes a szakmai problémák 

feltárására, valamint az azok 

megoldásához szükséges elméleti és 

gyakorlati megközelítések 

megfogalmazására. 

 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; 
 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 

élethosszig tartó, valamint az élet 

 Komplex szakmai feladatköröket ellátó 

csoportok, szervezetek vezetésére 
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vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 
egészére kiterjedő tanulásra való 

törekvés személyiségjegyévé vált. 

törekszik. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

Önállóan irányítja a fitness és wellness 

létesítmények, művelődési és közösségi 

házak, önkormányzatok, vállalatok 

egészségfejlesztő és rekreációs 

tevékenységét.  

 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 erőforrás elméleti alapjai és fejlődése. 

2. Az emberi erőforrás gazdálkodás környezeti tényezői. 

3. Emberi erőforrás szerepek, tevékenységi területek és szervezeti keretek 

4. Munkakörtervezés, -elemzés és –értékelés. 

5. A munkatörvénykönyv fontosabb elemei. 

6. Sportjog és munkajog fontosabb elemei. 

7. Toborzás-kiválasztás- beillesztés módszerei, on-boarding. 

8. Teljesítményértékelés alapjai. 

9. A képzés és fejlesztés fontossága a szervezet életében. 

10. Motiválás és javadalmazás. 

11. Esélyegyenlőség a munka világában. 

12. Informatika és emberi erőforrás menedzsment. 

13. Humáncontrolling. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A félév során minden egyes elméleti témakörhöz kapcsolódik egy-egy gyakorlati feladat, melyet meg kell oldani 

és az adott esettanulmányokat, megoldásokat szóbeli formában is prezentálni kell. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  kötelező 
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Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 A tárgy elméleti jellegét az óráról órára kiadott gyakorlati feladatok 

megoldásával és bemutatásával egészítjük ki.  

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

A gyakorlati feladatok elvégzése kötelező, a teljesítés elmaradás 

esetén az aláírás megtagadható. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Matiscsákné Lizák Marianna: Emberi erőforrás gazdálkodás Complex Kiadó Budapest, 2012. 

Dr. Karoliny Mártonné - Dr. Poór József : Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Wolters Kluwer Kft., 

2013. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Bokor Attila Csillag Sára Szőts-Kovács Klaudia: Emberi erőforrás menedzsment, Lexika Kiadó, 2009. 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
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Modul megnevezése: Társadalomtudomány MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése: Művészet és rekreáció Kódja:  TE-RML-TTT-MUR 

TE-RMN-TTT-MUR 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019.12.16. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Gál Andrea 

Oktató neve:  Csuka Botond 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A kurzus a művészetfilozófia, az esztétika és a rekreáció-elmélet 

eredményeit ötvözve kívánja körbe járni a művészet szerepét a rekreáció 

területén. Ehhez persze azt sem árt tisztázni, mit értünk „művészet” alatt a 

21. században. Kiinduló pontunk a játék fogalma lesz – a művészetről és a 

rekreációról szóló diskurzusok metszéspontja.  

Célunk:  

- a legfontosabb játék-definíciók áttekintése, különös tekintettel a 

művészettel és a rekreációval való összefüggéseikre 

- a művészet definiálására tett legfontosabb filozófiai elméletek 

áttekintése 

- a művészetben rejlő különféle rekreációs lehetőségek felmérése 

- a játék – és művészetdefiníciók révén a rekreáció fogalmának 

újraértelmezése 

 

 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

 7-Ismeri a testkulturális terület 

specifikus jellemzőit, terminológiáját, 

irányait, kidolgozott határait és a rokon 

Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés 

specialitásait, megérti az 

egészségmagatartást és a szabadidős 
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rugalmassága, 

formálhatósága) 

szakterületekhez való kapcsolódását. viselkedést befolyásoló biológiai, 

lélektani, társadalmi és környezeti 

tényezők szerepét és komplex 

hatásmechanizmusát.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-

általános és terület-

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

 Képes feltárni az életviteli hibákat, 

egyénre és közösségre szabott 

egészségmegőrző, prevenciós 

programokat dolgoz ki és irányít, 

továbbá rekreációs és életmódkultúra 

javítását célzó kutatásokban vesz részt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 

megalapozza hivatástudatát. 

 Vállalja szakmai identitását, betartja a 

munkakörét érintő jogszabályokat és 

etikai normákat, szükség esetén 

hozzájárul azok fejlesztéséhez. 

 7-Elkötelezett szakmai 

érdeklődésének több irányú 

elmélyítésére, megszilárdítására. 

 Elkötelezett az élethosszig tartó 

tanulás szükségessége mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 

felelősségének tudatában fejleszti a 

vele kapcsolatba kerülők személyiségét 

és terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 

aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 

fontosságát. 

Felelősséget vállal a természetes és 

épített rekreációs környezet 

állagmegóvásáért és fenntartható 

fejlesztéséért.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 A testi-lelki egészségről koherens 

egyéni álláspontot alakít ki, azt 

személyével képviseli, illetve ezek 

szerint alakítja környezetét. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Játék, művészet, rekreáció – a fogalmak tisztázása 

A legfontosabb játékdefiníciók 

Mi (a) művészet? 

A művészet definiálására tett legfontosabb filozófiai elméletek 

Kortárs művészet-definíciók 

A hétköznapok művészete 

Művészet és rekreáció  

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

Egy szóbeli referátum  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Aktív órai jelenlét, referátum, maximum 25 % hiányzás 

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 követelmény 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 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

HUIZINGA, Johan. 1990. Homo ludens. Kísérlet a kultúra játék-elemeinek meghatározására. Ford. 
Máthé Klára. Szeged: Universum, 9–36. 

CAILLOIS, Roger. 2001. Man, Play and Games. Urbana–Chicago: University of Illinois Press, 11–26. 
STECKER, Robert. 2010. Aesthetics and the Philosophy of Art. Lanham: Rowman & Littlefield, 95–122. 
WELSCH, Wolfgang. 1997. „Esztétizálódási folyamatok”. Jelenkor, 1997/11., 1079–1094. 
RAMSAY, Hayden. 2005. Reclaiming Leisure. Art, Sport and Philosophy. Palgrave Macmillan, 186–

203. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

ALMÁSI Miklós. 1992. Anti-esztétika. Séták a művészetfilozófiák labirintusában. Budapest: T-Twins 
Kiadó/Lukács Archívum. 

DANTO, Arthur C. 1997. Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Budapest, Atlantisz, 16–36. 
DANTO, Arthur C. 2003. A közhely színeváltozása. Budapest: Enciklopédia Kiadó. 
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FEEZELL, Randolph. 2013. „A Pluralist Conception of Play”. In The Philosophy of Play. Szerk. Emily 

Ryall, Wendy Russell, Malcolm MacLean. London–New York: Routledge, 11–31. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: SPORTTUDOMÁNY MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  MOZGÁSSZERVI 

SZŰRŐPROGRAMOK 
Kódja: TE-RML-ESO-MSZP 

TE-RMN-ESO-MSZP 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019.10.10. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Berkes István 

Oktató neve:  Dr. Berkes István, Mészárosné Dr. Seres Leila, Dr. Olexó Zsuzsa 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 
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A tantárgy célja: A hallgatók ismerkedjenek meg a legegyszerűbb, önállóan is elvégezhető 

diagnosztikai eljárásokkal, mint a mozgásszervi vizsgálat alapszempontjai. 

Ismerjék meg azokat a műszeres eljárásokat, amelyek hozzájárulnak a 

szakemberek segítségével történő pontos diagnózis felállításához.  

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.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Felismeri a testkulturális terület 

speciális problémáit, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a megfelelő 

sporttudományi kritériumoknak 

megfelelő adat- és információ-felvételi, 

elemző és kiértékelési módszereket. 

 Képes az egészségtudatos 

szemléletmód és cselekvési kultúra 

kialakítására. 

 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. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik; az 

ember és környezete harmonikus 

egyensúlyára figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik másnak is átadni. 

 Hiteles, mintaértékű életmódot folytat, 

az egészséges és rekreatív életvitelre 

ösztönző szemléletmóddal rendelkezik, 

melyeket törekszik másoknak is átadni. 

 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 
 7-Tudatosan alakítja, követi a 

testkulturális terület etikai normáit, 

Válasszon az alábbiak közül.  
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környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 
lehetőségéhez mérten javítja azok 

minőségét és etikusan viszonyul mások 

szellemi értékeihez, szakmai 

eredményeihez. 

 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. Motoros tesztek, próbák a fittségi állapot meghatározására. A mérések általános szempontjai. 

2. A kondicionális és koordinációs képességek felmérését szolgáló tesztek, tesztrendszerek: Cooper-teszt, 

Eurofit, Hungarofit, 

3. Diagnózis: anamnézis, orvosi vizsgálati eredmények figyelembevétele (ha szükséges), alapadatok felvétele, 

nyugalmi vizsgálat, motoros vizsgálat, fittségi kategóriába sorolás. 

4. Anatómiai ismeretek átismétlése 1. 

5. Anatómiai ismeretek átismétlése 2. 

6. Ortopédia 1. 

7. Ortopédia 2. 

8. Gyógytorna a gyakorlatban egy rekreációs szakember számára (külső helyszín) 

9. Gyógytorna a gyakorlatban egy rekreációs szakember számára (külső helyszín) 

10. Magyarországon alkalmazott szűrőprogramok ismertetése 

11. Nemzetközi szűrőprogramok ismertetése 

12. Orvosi, sportorvosi vizsgálat: az egészségi státusz meghatározása. Vizsgálati módszerek. A kategorizálás 

szempontjai. Kategóriák. 

13. Orvosi, sportorvosi vizsgálat: az egészségi státusz meghatározása. Vizsgálati módszerek. A kategorizálás 

szempontjai. Kategóriák. 

14. Biomechanikai mérések mozgásszervi szűrőprogramokban 1. 

15. Biomechanikai mérések mozgásszervi szűrőprogramokban 1. 

16. Transzplantáltak és sport 

17. Transzplantáltak és sport 

18. Gyakorlat idősek otthonában mozgásszervi programok 

19. Gyakorlat idősek otthonában mozgásszervi programok 

20. Gyermekeket érintő mozgásszervi progamok 

21. Gyermekeket érintő mozgásszervi progamok 

22. Kérdőíves egészségterv  

23. Házi dolgozatok előadása 

24. Házi dolgozatok előadása 

25. Ismétlés 

26. Számonkérés 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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aláírás megszerzése, írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ alapján 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

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

házi dolgozat készítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás, házi dolgozat készítése és prezentálása 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

írásbeli és szóbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dr. Pavlik Gábor(2013): Élettan-Sportélettan Medicina Kiadó, Budapest 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Dobozy László (2002): Válogatott tanulmányok a rekreációs képzés számára. MSTT., Budapest 

 William D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch (2015): Exercise Physiology, Wolters 
Kluwer 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  Gazdálkodás és 

szervezéstudomány 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  REKREÁCIÓ ÉS TURIZMUS 

SZERVEZÉS 
Kódja: TE-RMN-RRC-RTSZ 

TE-RML-RRC-RTSZ 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2020.01.20. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dosek Ágoston 

Oktató neve: Nagy Kinga Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: SPORTTURIZMUS 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: - A turizmus a napjainkban felértékelődő élménygenerálásnak az egyik 

meghatározó területe. A modern társadalomban a turisztikai élmények 

létrehozásában nagy szerepet kapnak a rekreációs szakemberek, akik a 

felüdülést nyújtó termékeket és szolgáltatásokat megtöltik tartalommal, 

sport-és egészségtudományi szakértelemmel és egyediséggel.  

- A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a rekreáció szakos hallgatók a 

későbbiekben tudatosan és komplex módon tervezzék és valósítsák meg a 

turisztikai programokat hozzájárulva ezzel mind a helyi lakosság, mind a 

turisták életminőségének javulásához. 

- A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a saját szakmai munkájukból 

nyert tapasztalatok kiértékelésére a Kolb ciklusnak megfelelő séma alapján. 

A módszer elsajátítása és begyakorlása a hallgatókat későbbi szakmai 
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munkájukban is segíteni tudja. 

- A hallgatók egy viszonylagos védettségben (egyetemi keretek), de már 

saját felelősséget (önálló kivitelezés) jelentő komplex programot valósítanak 

meg. 

- A tapasztalások megteremtése a sport-és/vagy az egészségturizmus hazai –

elérhető - infrastruktúrájában valósul meg (lehet indoor vagy outdoor is). 

- A hallgatók egyedi esetek önálló felmérése által szembesülnek valós 

szakmai kihívásokkal, amelyekre a konstruktív problémamegoldás 

módszerével reagálnak, majd a részletesen kidolgozott tervet megvalósítják a 

konkrét környezetben. 

- A megvalósított programokat konstruktív visszajelzés és a szakmabeli 

vezetők általi kiértékelés követi (térben és időben is közeli). 

- Fejleszthető kompetenciák: Turisztikai programok tudatos, célorientált 

tervezése, előkészítése, megvalósítása és kiértékelése a potenciális 

kockázatok felmérésével. 

o  Problémamegoldó képesség fejlődése. 

o  Kezdeményezőkészségre és döntésre ösztönző helyzetek 

o  Bevonódás és elkötelezettség a célok megvalósításában. 

o  Következményekért történő felelősség vállalása.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

Ismeri az életminőség, az életmód és a 

rekreáció-kutatások legfontosabb 

területeit, elméleti kereteit, módszereit 

és eredményeit, valamint a hazai és a 

nemzetközi innováció főbb trendjeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

 Képes egy adott célcsoport 

sajátosságaihoz igazodó, életminőség-

javító, közösségépítő és rekreációs 

programok megszervezésére és 

lebonyolítására. 

 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; 
 7-Nyitott az új médiumok iránt, az 

élethosszig tartó, valamint az élet 

 Nyitott a szakmai kapcsolatépítésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 
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vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 
egészére kiterjedő tanulásra való 

törekvés személyiségjegyévé vált. 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

Felelősséget vállal a természetes és 

épített rekreációs környezet 

állagmegóvásáért és fenntartható 

fejlesztéséért.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Bevezetés: a tantárgy céljának és jellegének ismertetése (tapasztalati alapú tanulási módszer bevezetése 

a turizmus oktatásában), az előkövetelmény tantárgyak tematikájának áttekintése (Sportturizmus, 

Egészségturizmus) és jelentőségük megvitatása a Rekreáció turizmus szervezés tárgy kapcsán.  

2. A sport - és az egészségturizmus különböző hatókörű hazai turisztikai vonzerőinek áttekintése (kis-

és középvállalkozások, nagyvállalatok, létesítmények, desztinációk, események, rendezvények). 

Vonzerőleltár vizuális megjelenítése (bemutatási eszközök: tematikus térkép / fotó montázs, 

szempontrendszer összeállítása, a különböző vonzerők kapcsolódási pontjai).  

3. Területi és létesítményszintű tervezés és fejlesztés a turizmusban. A termékfejlesztés aktuális trendjei. A 

niche (rés) termékek turisztikai sajátosságai. Turisztikai termékek szinergiahatása. Ötletbörze: a sport- 

és egészségturizmus más termékekkel való együttműködése. A hallgatók egyéni érdeklődési körének, 

szakmaiságának megfelelő terület / szolgáltató kiválasztása, ahol beavatkozási teret kapnak (saját maguk 

által kidolgozott program végrehajtására). 

4. Turisztikai termékek stratégia tervezésének menete: ötletbörze → a menedzsment körében valós 

igényfelmérés elvégzése → célcsoport vizsgálata  → környezetelemzés → célok megfogalmazása → 

program kidolgozás → program menedzsment → értékelés. 

5. Előzetes szekunder felmérés: online tartalom: honlap, turisztikai visszajelző rendszerek elemzése 

Ötletbörze: különlegességek, újdonságok, sportértékek érvényesítése, szocializáció jelentősége, USP, 

mi adja az egyedi élményt? (lsd.: Élményturizmus tantárgy eszközrendszere) Megvitatás. 

6. A kis létszámú csoportok (max. 3-4 fő) felveszik a kapcsolatot a kompetens személlyel és elkezdik a 

helyzetfelmérést, meghatározzák a fejlesztendő területeket, problémákat. 

7. Igényfelmérés / piackutatás: célcsoport megismerése; egyéni ötleteik figyelembevétele; 

idegenforgalmi, rekreációelméleti célokhoz illesztett kérdőívezés / interjúsorozat. 

8. Környezetelemzés: fejlesztendő / beavatkozási területek azonítása: földrajzi környezet fő elemei: a 

társadalmi, politikai helyzetelemzés, természetföldrajzi adottságok, helyi általános- és a 

sportinfrastruktúra színvonala / menedzsment / desztináció jellege / stb. Problématérkép készítése. 

Kockázatmenedzsment, rizikótényezők: résztvevők, tevékenység, környezet 

9. Célok megfogalmazása: a kínálati oldalon a szervezők, a keresleti oldalon a résztvevők célkitűzései: 

marketing / fenntartható, desztinációs szintű fejlesztések, minőségbiztosítás. 

10. Program kidolgozása, mely tükrözi a teljes termék arculatát (marketinganyag-készítés). Program fő 

célja, részcélok, célcsoportja, eljárások, módszerek, szükséges eszközök. Forgatókönyv, költségterv 
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készítése. 

11. Program menedzsment: lebonyolítás a forgatókönyvön kívüli tényezők figyelembevételével: 

környezeti változások, résztvevők hangulata, mozgásélmény hatásai, fáradási tünetek, stb. 

12. Rekreációs- turisztikai program kidolgozása, megvalósítása a terepen / külső helyszínen.  

13. A hallgatók munkájának szakértők / szakmabeliek általi értékelése. Önértékelés (pozitív és 

fejlesztendő területek) Transzferálható tudás (Kolb-ciklus alapján) 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, aláírás megszerzése, program kidolgozása és megvalósítása. 

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, terepgyakorlat kivitelezése, saját és a társak 

munkájának kritikus kiértékelése, konstruktív visszajelzés.  

(Terepgyakorlat: kisebb csoportokban (max 3-4 fős) sport- és/vagy 

egészségturisztikai program kidolgozása (előkészítéstől a 

lebonyolításig) az oktató szakmai felügyelete mellett és külső 

helyszínen történő kivitelezése a szorgalmi időszak végéig.) 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 
nappali munkarendben: max. 20%, levelező munkarendben: max. 

25% hiányzás megengedett, az órákon való aktív részvétel, a 

gyakorlati feladatok maradéktalan elkészítése órán és órán kívül. 

Ezen feltételek bármelyikének elmaradása az aláírás megtagadását 

vonja maga után.  

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

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 
 Gyakorlati jegy,  

melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

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

Elérhetősége:
3
 

 Zátori Anita (2014). Élményszemlélet a turizmusban: A turisztikai élményteremtés koncepciói. Turizmus 

Bulletin, 16. évf., 2. szám, pp. 51-60. 

 Zátori Anita (2013). A turisztikai élményteremtés vizsgálata szolgáltatói szemszögből. Doktori értekezés, 

Budapesti Corvinus Egyetem 

                                                 
3
 http://tamop-sport-2015.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/sportturizmus.pdf Utolsó letöltés: 2016-11-28 

http://tamop-sport-2015.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/sportturizmus.pdf
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AJÁNLOTT IRODALOM 

 Paul Bulencea, Roman Egger (2015) Gamification in Tourism – Designing memorable exeriences.  

 Puczkó László – Rátz Tamara (2011). Az attrakciótól az élményig. Akadémia Kiadó, Budapest. 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Rekreációszervezés szakmai 

ismretei 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Lovastábor Kódja: TE-RML-LOV-TRSPT3 

TE-RMN-LOV-TRSPT3 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019.10.28. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Protzner Anna Gabriella 

Oktató neve:  Zupán Péter, Száz Petra, Balog Orsolya, Dr. Protzner Anna 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja:   

Megismertetni a hallgatókkal a lovaglás és a lovasturizmus rekreációs céllal 

történő alkalmazását tábori körülmények között. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

http://www.gamification-in-tourism.com/
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MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 6- Ismeri a testnevelés és 

sport/rekreáció szervezeti és 

kapcsolatrendszerét, az emberi 

erőforrások alkalmazásához szükséges 

pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 

törvényszerűségeket, valamint az 

alapvető sporttudományi, gazdasági, 

vezetéselméleti, szerv 

Válasszon az alábbiak közül.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 

állapot károsodási mértékének a 

megállapítására alkalmas újfajta 

műszerek működését, a módszereket és 

eljárásokat. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6- Átlátja a sport/rekreáció és a 

testnevelés általános folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 

testnevelői, sportedzői, 

sportszervezői/rekreáció szervezői, 

vezetői és sportvezetői tevékenységek 

ellátására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, valamint 

egészségfejlesztő, rekreációs és 

életmódprogramok gyakorlati 

megvalósítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 6-Képes az emberek 

mozgáskultúrájának, speciális 

állóképességének, terhelhetőségének, 

erőnlétének a fejlesztésére, 

megőrzésére, a mozgásszervi és 

keringési rendellenességek 

megelőzésére, illetve rehabilitációjára. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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-Értéknek tekinti a rekreációt, az 

egészséges életmódot és életminőséget, 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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valamint rendelkezik az 

egészségtudatos ember szemléletével; 

nézeteit ismerősei körében terjeszti. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik; az 

ember és környezete harmonikus 

egyensúlyára figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik másnak is átadni. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Igyekszik elősegíteni mások 

sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a 

testkulturális terület kérdéseit, és 

dolgozza ki azokat a meglévő szakmai 

források, ajánlások, evidenciák alapján. 

Válasszon az alábbiak közül.  

 6-Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és 

sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1.A lovaglás és a lóval való foglalkozás alapjai  

a. A ló mint természeti lény, és mint sporttárs  
(a ló anatómiája, mozgása – jármódok, viselkedése, szükségletei) 

b. A ló és a lovas előkészítése: 

 A ló és a lovas felszerelési tárgyai (szerszámismeret, öltözék, védőfelszerelések) 

 Az eszközök felhelyezése (lóápolás, felvezetés, kantározás, nyergelés, lóra szállás) 
a. A lovaglás gyakorlati alapjai: 

 A lovas kiképzésének területei: ülés, érzés, segítségadások 

 A lovas befolyásai a lóra: lábszár-, szár-, és testsúlysegítségek; előforduló hibák és ezek javítása 
A lovas ülésének hatása a segítségnyújtásokra 

2.Lovaglás, mint szabadidős tevékenység  

 Futószárazás  

 Kezdő lovasok oktatása futószáron, lovastorna 

 Haladó lovasok oktatása osztályban, terepen 

 Szabadidőlovaglás 
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 Iskolai lovasoktatás 

 Ló- és lovassportok – olimpiai szakágak bemutatója 
3.Lovasturizmus alapjai  

 A lovasturizmus története   

 Lovasturizmus ágazatai    

 Lovasturizmus gazdasági ismeretek   

 Lovastáborok szervezése 
4.Gyakorlat: 

 A lovarda működése a gyakorlatban (napi menetrend, etetés, almolás, lovak mozgatása) 

 A ló és a lovas előkészítése lovaglásra (lóápolás, szerszámozás, lovas öltözéke és védőfelszerelései) 

 Lovasoktatás és lovasjátékok a hallgatók részvételével 
Istállógyakorlat a hallgatók részvételével 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Megengedett hiányzás mértéke:  

levelező munkarendben: max. 25% 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

  

Szóbeli felelet, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

A táborban nyújtott teljesítmény alapján megajánlott jegy szerezhető. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Aktív részvétel, a megengedett hiányzási keret betartása 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli vizsga  

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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- Bodor Tamás: Táborszervezés, táborvezetés ifjúságsegítőknek és érdeklődőknek, Szombathely, 2006, Megyei 

Művelődési és Ifjúsági Központ 

- Perei Gábor: Á-263 Lovastúra vezetés, Magyarország, 2013, Nemzeti Agrárszaktan., Képz. és Vidékfejl. Int. 

- Reigl Mariann: Testnevelési Játékok: Elmélet és gyakorlat, Budapest, 2014, Semmelweis Egyetem 

Testnevelési és Sporttudományi Kar 

AJÁNLOTT IRODALOM 

- Stephen Budiansky: A ló természetrajza, Magyarország, 2006, Vince Kiadó Kft. 

- Susanne Mieser et al.: A jól képzett lovas, Budapest, 2005, Mezőgazda Kiadó 

- Agócs Mónika, Radnai Imre: Lovardák, istállók tervezése, építése, Budapest, 2000, Mezőgazda Kiadó 

- Domokos Lajos: A lovaglás alapjai, Budapest, 2005, Mezőgazda Kft. 

- Bernadette Faurie: A lovasok kézikönyve, Budapest, 2004, Park Könyvkiadó Kft. 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Egészségtudomány MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  SPORTTÁPLÁLKOZÁS Kódja: TE-RML-ESO-SPT 

TE-RMN-ESO-SPT 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019.11.27. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Előtanulmányi feltételek: -  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 
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Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgató rendelkezzen a tudományterület elméleti és gyakorlatban 

hasznosítható alapjaival. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését felsőbb szinten is. 

Felismeri a civilizációs ártalmakból, 

életmódhibákból adódó, 

egészségkárosító tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi az 

optimális korrekciós megoldásokat.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

 Képes a szakmai problémák 

feltárására, valamint az azok 

megoldásához szükséges elméleti és 

gyakorlati megközelítések 

megfogalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik; az 

ember és környezete harmonikus 

egyensúlyára figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik másnak is átadni. 

 Munkája során tiszteletben tartja 

mások jogait, egyéniségét és szuverén 

döntéseit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 
 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

Egy szakmai közösség tagjaként 

elfogadja és alkalmazza az adott 
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környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 
ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

szakterület bevett eljárásait, etikai 

normáit, ugyanakkor alkotó módon 

részt vesz azok megújításában.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A tápcsatorna felépítése és funkciói, kóros elváltozások I.  

2. A tápcsatorna felépítése és funkciói, betegségek II. A fizikai aktivitás szerepe. 

3. Az energia kérdésköre. 

4. A kalorikus homeosztázis. A kalorikus ciklus. Szabadidős tevékenységek energiafelhasználása. 

5.  A fehérjék táplálkozástani jelentősége 

6.  A szénhidrátok táplálkozástani jelentősége 

7.  A lipidek táplálkozástani jelentősége 

8.  Vitaminok és az egészség 

9.  Ásványi anyagok, folyadékháztartás 

10. Étrendkiegészítők – rekreációs jellegű testmozgás.  

11. Tápláltsági állapot, táplálkozás zavarok és kezelési lehetőségek a sport által. 

12. Testtömeg-szabályozás, diéták. Táplálkozási naplók. 

13. A táplálkozás szerepe az egészséges életmódban 

 

  

 

 

 

 

 

 

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: Óralátogatás, ZH legalább 60%-os eredménnyel 
történő megírása; a feltételek nem teljesítése az 
aláírás megtagadását vonja maga után  
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Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 
közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 
Óralátogatás, ZH legalább 60%-os eredménnyel történő 
megírása; a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 
vonja maga után  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 
Szóbeli vagy írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 
fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Az egyes előadások anyaga 

 Rigó János(2002): Dietetika. Medicina, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Ajánlott irodalom:  

 Fonyó Attila, Geisztl Miklós (2014): Az orvosi élettan tankönyve. (8. Átdolgozott kiadás) Medicina 

Kiadó. Budapest 

 Martha H. Stipanuk (2006): Biochemical, Physiological, Molecular Aspects of Human Nutrition. 

ELsevier, St. Louis. 

 Barna Mária (szerk.) (2002): Táplálkozás, diéta Medicina, Budapest 

 Rodler Imre (szerk.) (2005): Új tápanyag-táblázat Medicina, Budapest 

 Rigó János (2008): Korszerű piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz. 

Medicina Kiadó, Budapest. 

 Szabó S. András - Tolnay Pál (2001): Bevezetés a korszerű sporttáplálkozásba Fair Play Sport Bt, Bp. 

 Georg Neumann (2005): Sportolók táplálkozása. Táplálkozás-élettan, edzésterhelés. Dialóg Campus, 

Budapest,  

 

magyar és angol nyelvű cikkek, folyóiratok 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Gazdálkodás és 

szervezéstudományok 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Szabadidősport üzleti kérdései Kódja: TE-RMN-SDK-SZUK 

TE-RML-SDK-SZUK 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

  2020.02.25 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  MSc Rekreáció  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Perényi Szilvia 

Oktató neve: Dr. Perényi Szilvia 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a szabadidősport-gazdaságtan alapjait, a 

területen fontos alapfogalmakat, koncepciókat, érintetteket. Megismertetni a 

szabadidősport egyéni, vállalati és társadalmi értékteremtésének formáit. 

Jellemezni a szabadidősport piacait. Bemutatni a magyar szabadidősport 

működését, a működés kulcsszereplőinek feladatait és a köztük lévő 

kapcsolatokat. Gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül 

jellemezni a (magyar) szabadidősportot, annak üzleti aspektusait. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 
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Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 

 

 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését felsőbb szinten is. 

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 tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

 Felismeri a civilizációs ártalmakból, 

életmódhibákból adódó, 

egészségkárosító tényezőket, azok 

következményeit, és megnevezi az 

optimális korrekciós megoldásokat. 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

 Rendelkezik az egészséges életmód 

megvalósításához és a testkultúra 

fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel, 

ismeri a különböző életkorok, 

személyiségtípusok, speciális 

élethelyzetek rekreációs tevékenységet 

befolyásoló jellemzőit. 

 7-Mélységében ismeri a mikro- és 

makroökonómia, pénzügy, számvitel, 

marketing területeit. 

 Megfelelő módszertani és stratégiai 

tudással rendelkezik a rekreáció 

területén felmerülő konfliktusok és 

egyéb interakciós helyzetek hatékony 

megoldásához. 
Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes a szakmai problémák 

feltárására, valamint az azok 

megoldásához szükséges elméleti és 

gyakorlati megközelítések 

megfogalmazására. 

 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. 

 Felhasználja a rekreációhoz 

kapcsolódó tudományágak kutatási 

eredményeit az egyének egészség- és 

szabadidő-kultúrájának fejlesztésében. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 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-Vezet vagy közreműködik hazai és 

kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési 

projektekben; a testkulturális területen 

belül képes stratégiai problémák 

megoldására. 

 Képes az egészségtudatos 

szemléletmód és cselekvési kultúra 

kialakítására. 

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 

 Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív befolyásolására, 

valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, 
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egyensúlyára figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik másnak is átadni. 

együttműködésre és kommunikációra. 

 7-Testkulturális területen végzett 

munkája során tiszteletben tartja és 

védi a gyermeki és emberi méltóságot 

és jogokat. 

 Vállalja szakmai identitását, betartja a 

munkakörét érintő jogszabályokat és 

etikai normákat, szükség esetén 

hozzájárul azok fejlesztéséhez. 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Munkája során tiszteletben tartja 

mások jogait, egyéniségét és szuverén 

döntéseit. 

 7-Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy szervezetek 

vezetésére törekszik a testkulturális 

területen belül. 

 Komplex szakmai feladatköröket ellátó 

csoportok, szervezetek vezetésére 

törekszik. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

A szakmáját és a szaktárgyainak 

megfelelő tudományterületeket 

megalapozó nézeteket felelősséggel 

vállalja.  

 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. 

 A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 Kompetenciahatárainak biztos 

ismeretében felismeri a speciális 

szakemberhez (orvos, dietetikus, 

gyógytornász, pszichológus stb.) 

fordulás szükségességet. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

 Felelősséget vállal a természetes és 

épített rekreációs környezet 

állagmegóvásáért és fenntartható 

fejlesztéséért. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Fogalmi, koncepcionális háttér  

Szabadidő, sport, szabadidősport, sportfogyasztás ,Iparág és piac-értelmezések a szabadidősportban 

A szabadidősport értékteremtése 

 Az egyének számára; A társadalom, a gazdaság számára; A vállalatok számára 

A működést befolyásoló legfőbb tényezők 

 A legfőbb érintettek felvázolása; Az állam szerepe, feladatai; Az EU szerepe; A civil szféra szerepe, feladatai 

A szabadidősport piacai 

 A fogyasztói piac - Fogyasztói szokások, költések, fogyasztást befolyásoló tényezők; A sportszerek, 

sportfelszerelések, sportruházat piaca; A sportszakember piac; A szponzori piac; A merchandising piac 

A sportszolgáltatást nyújtók jellemzői 

 Az üzleti működés elemzése, szabadidősport-szolgáltatók menedzsmentje; Szolgáltatásminőség 
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Munkahelyi sport 

Egyéb témák:  

Sportágak és mozgásformák a szabadidősportban, Szabadidősport hazai és nemzetközi szervezetei, 
Sportlétesítmények és sportrendezvények a szabadidősportban, Szabadidősport társadalmi, gazdasági és 
egészségügyi hozadékai, Fitneszipar és trendjei. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Alapkövetelmény a cél megjelölésében szereplő tudásanyag magas szintű ismerete és annak konkrét sport vagy 

kiegészítő feladatok kapcsán megjelenő alkalmazása. Kötelező irodalomként megadott könyvből egy adott 

fejezet feldolgozása és előadása a csoportnak. Vitákban való részvétel, kérdések megfogalmazása, válaszok 

megadása; előadások szóbeli értékelése. 

 

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 írásos házi dolgozatok készítése és határidőre történő leadása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Eseményszervezési dokumentum elkészítése és határidőre történő 

leadása. A formai és tartalmi követelmények nem betartása és a 

határidőt meghaladó beadás, két alkalmat meghaladó hiányzás az 

aláírás megtagadását vonhatja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Elkészült dolgozat értékelése; a feladat sikeres teljesítése esetén 

megajánlott jegy adható. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Szabó Ágnes (2014): A szabadidősport üzleti kérdései. Jegyzet. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, ISBN: 

978-963-503-568-7  

Perenyi Szilvia (szerk). (2014). A mozgás szabadsága: A szabadidősport társadalmi, gazdasági és egészségügyi 

megközelítései. Debrecen: Debreceni Egyetem. ISBN:  978-963-473-703-2. 

Perényi Szilvia (2015). A társadalom és a sport. 56-64. Debrecen: Campus Kiadó. ISBN 978-963-9822-18-4  

Alfejezetek: Sport és egészség kapcsolata. Sportolási szokások 

Perenyi Szilvia (2015). A szabadidősport társadalmi és gazdasági kérdései. Debrecen: Campus Kiadó. ISBN 978-963-9822-

37-5.  

Alfejezetek: Sportágak és mozgásformák a szabadidősportban, 21-25. Szabadidősport hazai és nemzetközi 

szervezetei, 26-43. Sportlétesítmények és sportrendezvények a szabadidősportban, 44-58. Szabadidősport 

társadalmi, gazdasági és egészségügyi hozadékai, 59-71. Fitneszipar és trendjei, 74-109. 
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AJÁNLOTT IRODALOM 

Perényi Szilvia (2013). Alacsonyan stagnáló mozgástrend: A fizikai inaktivitás újratermelődése. In L. Székely (eds.): 
Magyar Ifjúság 2012 Tanulmánykötet, 229-249. Kutatópont: Budapest. 

Perenyi Szilvia (2015). Sportlétesítmények és sportrendezvények a szabadidősportban. In Sz. Perényi (szerk.): A 
szabadidősport társadalmi és gazdasági kérdései, 44-58. Debrecen: Campus Kiadó. ISBN 978-963-9822-37-5. 

Perényi Szilvia (2011). Sportolási szokások: Sportolási esélyek és változástrendek. In B. Bauer and A. Szabó (eds): 
Arctalan(?) Nemzedék, 159-184.  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Budapest. 
http://www.polc.hu/konyv/arctalan___nemzedek/716363/  

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 
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témakörében. Ismerjék meg a rekreáció speciális igényű célcsoportjait. 

Naprakész tudással rendelkezzenek a rekreáció hazai és nemzetközi 

gyakorlatáról, ismerjenek jó gyakorlatokat. Szerezzenek tapasztalatot az 

önálló programfejlesztés és szervezés területéről. Gyakorolják visszajelzések 

adását, fogadását, az önreflexiót. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testnevelés és sport/rekreáció alapvető 

szabályozását. 

Ismeri a szaktárgy által közvetített 

fogalmak kialakulásának életkori 

sajátosságait, a tanulók 

fogalomrendszerének fejlesztésében 

játszott szerepét.  

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

 Ismeri a különböző tudásterületek 

közötti összefüggéseket és képes a 

különböző tudományterületi, szaktárgyi 

tartalmak integrációjára. 

 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 szaktárgy tanítása-tanulása 

során fejlesztendő speciális 

kompetenciákat, ezek fejlesztésének és 

diagnosztikus mérésének módszereit. 

 7-Érti az egészséges életmód 

folyamatainak összefüggéseit 

(mozgásban gazdag életmód, 

egészséges táplálkozás, 

mentálhigiénia). 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és 

egészségtudomány alapfogalmait 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes az egészségtudatos életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, feltételeinek 

megteremtésére és korrekciójára a 

családokban és társadalmi, 

egészségügyi, szociális, nevelési-

oktatási intézményekbe 

 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. 

 Alkalmas testnevelési és 

sporttanfolyamok, sporttáborok, 

sportköri foglalkozások, turisztikai 

programok szervezésére és vezetésére 

 7-Felismeri a testkulturális terület 

speciális problémáit, kiválasztja és 

 Alkalmas a testnevelés és sport 

tényeinek, folyamatainak tudományos 
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helyesen alkalmazza a megfelelő 

sporttudományi kritériumoknak 

megfelelő adat- és információ-felvételi, 

elemző és kiértékelési módszereket. 

megismerésére, az összefüggések 

interpretálására 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 Alkalmas a gyógytestnevelő és az 

egészségfejlesztő szemlélet 

közvetítésére az iskola minden 

szereplője felé, az egészséges 

életmóddal kapcsolatos attitűdök 

formálására a tanórán és a tanórán kívül 
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. 

 Rendelkezik az egészséges életmódra, 

a fizikai erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal, az ember és 

környezete harmonikus egyensúlyára 

figyelmet fordító felelősségteljes 

magatartással. 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Érzékeny a tanulók problémáira, 

törekszik az egészséges 

személyiségfejlesztés feltételeit 

biztosítani minden tanuló számára. 

 Válasszon az alábbiak közül.   

 Válasszon az alábbiak közül.   

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

Önállóan, a hiteles szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti át és elemzi a 

testkultúra, illetve az egészségkultúra 

kérdéseit, és a problémákra megoldási 

javaslatokat fogalmaz meg.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 Koherens álláspontot alakít ki a 

holisztikus értelemben vett egészségről, 

és álláspontját modern kommunikációs 

eszközökkel is terjeszti. 

 7-Szakmai felelősségének teljes 

tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét, a testnevelés és 

sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

 Szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét a testnevelés és sport, 

rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

 Tudatosan képviseli szakterületének 

korszerű elméleteit és módszereit. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. A félévi tananyag és az elvárások ismertetése, a kollokviumi tételsor megismerése 

2. A rekreáció célcsoportjai, különböző társadalmi csoportok rekreációja 

3. A nemi különbségek jelentősége a rekreációs választásokban, elvárások, azonosságok, különbségek, 

egészségmutatók, releváns statisztikai adatok megismerése, a nemi különbségek jelentősége a rekreáció 

szervezésében 

4. A rekreációs célcsoportok megoszlása életkorok szerint, a célcsoportok motivációja 

5. A gyermekkor rekreációja, életkori sajátosságok, rekreációjuk célja, hazai és nemzetközi fizikai 

aktivitásra vonatkozó ajánlások megismerése, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése, gyűjtése 

6. Jó gyakorlatok értékelése, elemzése, a gyermekek számára szervezett rekreációs programok sajátosságai, 

a gyakorlati megvalósítás lépései 

7. A felnőttek, családok rekreációja, életkori sajátosságok, rekreációjuk célja, hazai és nemzetközi fizikai 

aktivitásra vonatkozó ajánlások megismerése, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése, gyűjtése 

8. Jó gyakorlatok értékelése, elemzése, a felnőttek, családok számára szervezett rekreációs programok 

sajátosságai, a gyakorlati megvalósítás lépései 

9. Az időskorúak rekreációja, életkori sajátosságok, rekreációjuk célja, hazai és nemzetközi fizikai 

aktivitásra vonatkozó ajánlások megismerése, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése, gyűjtése 

10. Jó gyakorlatok értékelése, elemzése, az idősek számára szervezett rekreációs programok sajátosságai, a 

gyakorlati megvalósítás lépései 

11. Speciális igényű, hátrányos helyzetű csoportok rekreációja, rekreációjuk célja, hazai és nemzetközi jó 

gyakorlatok megismerése, (fogyatékkal élők, munkanélküliek, hajléktalanok, börtön rekreáció stb.) 

12. A deviáns rekreáció, szenvedélybetegségek, a függőség működése, a rekreáció, mint alternatíva, hazai és 

nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása 

13. Összefoglalás 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon történő aktív részvétel, valamint az évközi csoportfeladatok közösen kialakított határidőre történő 

elkészítése és prezentációja. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hiányzás megengedett mértéke TVSZ -ben leírtaknak 

megfelelően.  

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

Kollokviumi vizsga sikeres teljesítése. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a hiányzás megengedett mértéke a Tanulmányi és 

Vizsga Szabályzat (TVSZ) szerint. 

 

Az évközi csoportfeladatok közösen kialakított határidőre történő 
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elkészítése és prezentációja. 

 

A teljesítés hiányában a félévi aláírás megtagadásra kerül.   

 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 
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Hiányzik: 

- Sportpszichológiai módszerek (PSZ) 

 

 

IV. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának módszerei 

 

 

1. Elméleti előadások, gyakorlatok és szakmai gyakorlat 

 

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 

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
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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 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. 

 


